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ভুমিকা 

ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে গ্রীকপুরাণের পার্থক্য এই যে ভারতীয় পূরাঁণে শুধু 
দেবদেবীর ঈন্মবৃস্াস্ত, কীত্িকলাপ ও মহিমা কীন্তিত হয়েছে, কিন্তু গ্রীকপুরাণে 
দেঁবদেবীদের জন্মবৃতাস্ত ও বিচিত্র দৈব মহ্মার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মণ্ামানব- 
মানবীর বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও জীবনকাছিনী কীতিত হয়েছে । গ্রীকপুরাণে 
দেবতা ও মানব, স্বর্গ ও মর্ত্য পারস্পরিক সীমারেখা হারিয়ে এক অখণ্ড 
পরিমগুলে একাকার হয়ে এক বৃহত্তর জীবনাবর্তে আবতিত হয়েছে । গ্রীক- 
পুরাণে তাই পৌরাণিক যুগের সমাজব্যবস্থার যেভাবে প্রতিফলন ঘটেছে 
ভারতীয় পু্৫শ তেমনতাবে হয়নি । ভারতীয় পুরাণে দেখি দেবদেবীরা মর্ত্ে 
আবিভূতি হয়ে মর্ত্যলোকে তাদের পূজা প্রচলন ও মহ্ছিমা প্রচারের জন্য 
মুনিখ্খষি বাঁ সমাজের প্রভাবশালী বাকিদের শরণাপন্ন হয়ে যাবকে তাদের 
প্রয়োজনের উপকরণ হিসাবে বাবহাঁর করতেন । সেখানে মাষের কোন 

স্বতন্ত্র বাক্তিত স্বকীয় বৈশিস্টে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি । একমাত্র পণ্মপুরাণে 
দেখা যায় টাদ সওদীগরের অতুলনীয় পৌঁরুষ দৈববিধানের বিরুদ্ধে এক গ্রতাক্ষ 
সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তার স্বতন্ত্র বাক্কিত্বকে এক বিরল দেবোপম মহিমায় উজ্জল 
করে তুলে ধরেছে। 

গ্রীকপুবাণের প্রথম দিকে দেবরাজ জিয়াস ও অন্যাঙ্য দেবদেবীদের জন্মকথা, 
স্বরূপ ও চরিক্রমাহাত্মা বণিত হয়েছে । পরে হাঞ্চিউলেস, পাসিয়াস, থিলিয়াস, 
জেসন প্রভৃতি অপমসাঁহসিক বীরদের অসাধারণ পৌরুষ ও বীরত্বকাহিনী বনিত 
হয়েছে । কিন্ত গ্রীকপুরাণের ঘে আখ্যানভাঁগে অসংখ্য কাঁছিনীর মধ্যে মানব- 
জীবনের যে কথা ও কাহিনী স্থান পেয়েছে সেই আখ্যানভাগটিকে অপরিহাধ 
নিয়তির বা দৈববিধানের এক অলঙজ্ঘ্যনীয় প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাই 
দেখা যায় মান্তষ বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে যত বীবত্ই অর্জন করুক না কেন দৈববলে 
বলীয়ান না হলে বা দৈব অন্তগ্রহ লাভ করতে না পারলে সে চূড়ান্ত জর ব! 
সাফল্যের ত্বর্ণমুকুট কখনই লাভ করতে পারবে না'জীবনে। মাহুষের জন্মকালে 
নিয়তিদ্বেবীরা যেভাবে নবজাতকের জীবনসম্পর্কে একটি পরিকল্পনার খসড়া 
তৈরি করেন কোন মানুষই সেই পরিকল্পনার বাইরে গিয়ে তার জীবনকে অন্য 
ভাবে গড়ে তুলতে পারেনি | শত চে্াতেও ঈভিপাসের মত বীর, বিচক্ষণ, 

বুদ্ধিমান পুরুষ নিয়তিনির্দিষ্ট অভিশপ্ত জীবন-পরিণতিকে পরিহার করতে 
পারেনি । যে অমোঘ অলক্ষা শক্তি মাষের জীবনকে বিচিজর ঘটনার ঘাত- 
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এক অবশ্বন্তাবী পরিণতির পথে হর্বার গতিতে এগিয়ে 
নিয়ে যায় মে শক্তিকে জয় করতে পারে না কোন মাস্য । তৎকালীন গ্রীক 
জীবনদর্শন প্রধানভঃ এই নিয়তিবাদের হার! নিয়ন্ত্রিত এবং এই নিয্মতিবাদ 
অসংখ্য মানবজীবনের গতিগ্রকৃতির মধ্য দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
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গ্রীকপুরাণের কাহিনীগুলির মধো তৎকালীন সমাজব্যবস্থারও এক অন্রাস্ত 
প্রতিফলন পাওয়া যায়। সেকালের গ্রীকসমাঁজ ছিল পিতৃতান্িক এবং সে 
সমাজে পুকষদের মধ্যে বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। তবে বিধবা নারীদের 
পুনধিবাছের ব্যাপারে কোন সামাজিক সম্মতি ছিল না । বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় 
হিন্দুনারীদের মত অনেক গ্রীক নারী বা প্রেমিকা স্বামী বা প্রেমিকের সৃত্যুতে 
সঙ্গে ঙ্গে প্রাণত্যাগ করে তার অনুগামিনী হয়েছে । হিরো ও লেগারের 
মত প্রেমিক প্রেমিকাদের সহমৃত্যু তাদের প্রেমকে দান করেছে এক মৃত্যু্জয়ী 
মহিমা । ফাইলেউসকন্য1! ঈভাদনে স্বামীর জ্বলম্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেয় । 
তবে এ বিষয়ে কোন প্রথাগত কঠোরতা ছিল না । পেরিয়ারেসের বিধবা রাণী 
পা্গিয়াসকন্যা গর্গোফন আবার বিয়ে করে এবং অনেক সম্জঘবতী বিধবা 
পরে দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ করলেও সমাজে ধিক্ত হতে হয়নি তাদের । এর 
দ্বার] বোঝা! যাক হিন্দুসমজের মত প্রাচীন গ্রীকসমীজ নারীদের বৈধব্যসম্পর্কে 
কোন কঠোর বিধিনিষেধ প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না। 

গ্রীকপুবাণের কাহিনীগলির মধ্যে অজস্র অলৌকিক ও অতিপ্রাকত 
উপাদান ছভিয়ে আছে যা আজকের পাঠকদের বিস্ময়ে অভিভূত করে দিতে 
পারে। বিভিন্ন দেবমন্দিরের পৃজারিণীরা গণনাকারী লোকদের যে মব্ 
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মধা দিয়ে দৈববাণী বলত তা সত্যিই ভয়ের শিহরণ 
জাগায় আমাদের মধ্যে এবং তা বিস্ময়কর ৷ মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধ 
জ্যোতিধীদ্ের অভ্রানস্ত ঘোষণার অন্তরালে কোন গুহা বিদ্যা কাজ করত তা 
আজও গবেষণার বস্। মেলামপাস পাখিদের ভাষা বুঝতে পারত। লাইসেনেউস 
অন্ধকারে দেখতে পেত এবং মাটির তলায় কোথায় কোন গুড ধন আছে তা 

তুঝতে পারত। এই সব ঘটনাবলীকে আজগুবি, অবাস্তর বা অলৌকিক বলে 
উড়িয়ে না দিয়ে একথা মুক্ত কে স্বীকার করতে হবে যে, যে গুহা বিদ্যার বলে 
ক্নদূর পৌরাণিক যুগের মাহষ এই সব আপাত-অসাধা কার্য সাধন করত সেই 
সব বিদ্যা পরবর্তী কালের মানুষ আয়ত্ত করতে না পারায় তার ধারা বা 
কালান্ুক্রমিক যোগস্ুত্রটি ছিন্ন হয়ে যায় শোচনীয়ভাবে । 

এ গ্রন্থে সমিবেশিত কতকগুলি কাহিনীর মধ্যে রাক্ষস, ড্রাগন বা অতি- 
প্রাকত জস্থর কথা আছে। মানুষকে যখনি কোন দুঃসাধ্য কর্ম সম্পন্ন করে 

কোন ছুর্লত বস্বকে লাভ করতে হয়েছে তখনি তার সামনে এই সব অতিপ্রাকৃত 

জন্তগুলি তাঁর পথের সামনে আবিভূতি হয়ে তার চূড়ান্ত সাফল্য বা জয়কে স্থদূর- 
পরাহুত করে তুলেছে । আসলে ব্াক্ষপরূপী এ সব জন্থগুলি মানবজীবনের 
সেই সব ছুর্ণজ্ঘ বাধা বিপত্তির প্রতীক যা ঢুম্তর সাধন| ব1 দেব অনুগ্রহের মাধ্যমে 
অতিক্রম করতে না পারলে আকাথ্ধিত বস্ত যা কোন ছুর্লভ জয়কে লাভ 
কর! যায় না। 

লধাংশনরঞ্জন ঘোষ, 



সূচীপত 

দেবরাজ জিয়াস (জুপিটার বা জোভ ) ১, হেরা ( জুনো! ) ৪, এাপোলো ৬, 
আর্তেমিস ( ভায়েনা ) ৮, এথেন (মিনার্ডা ) ১৯, এযাফ্রোদিতে ( তেনাস ) ১১, 
দিমেতার ( দিরীস ) ১৩, হেস্তিয়। ( ভেম্তা ) ১৪, হিফাস্টাস ( ভালকাঁন ) ১৪ 
এারেম (মার্স) ১৫, হাত্সিস (মার্কারি ) ১৬, পসেডন ( নেপচুন ) ১৮, 
প্লুটো ২০ ভায়োনিসাস ( বেকাঁস ) ২০ প্লুটাদ ২২, পৌরাণিক অপদেবতা 
ও বীরপুক্ভুনরা। ২৫, ফীটন ৩২, পা্সিয়াস ৩৬, এ্যাণ্ডেমেডা। ৪১, মেলিগার 

ও এ্যাটালান্টা ৪৫, আটালান্টার দৌড় প্রতিযোগিতা! ৫১, নিয়তি দ্বেবী ৫৩, 
জেসন ৫৪, অর্কিয়াস ও ইউরিডাইস ৭৪, পার্সিফোনের শালীনতাহানি ৭৮, 
এ্যারাকনে ৮২, এ্যালসেষ্টিদ ৮৪, হাঞ্িউলেস ৮৬ ট্রয়যুদ্ধ ১১১, হিরো ও 
লেগডার ১৮৮ কিউপিড ও সাইক ১৯০, পলিক্রেটস্এর আংটি ২০০, ক্রেলাস 
২০২, র্যাম্পসিনিতাদের ধনাগার ২০৫, প্রেমিকের উল্লম্ষন ২০৬, মৃত্যুপুরীতে 
এর ২০৮, একো ও নার্সিসাস ২১১, একটি ধর্মীয় ওকগাছ ২১৪, মিডাম ২১৬, 
ক্কাইল্লা ২১৮, বেলারোফন ২২০ এরিয়ন ২২৩, পরামূদ ও থিসব ২২৫, আওন 
২২৭, থিসিয়াস ২৩০, ফিলোমেল| ২৩৮, খীবস্দের কাহিনী ( ক্যাডমাঁস ) ২৪১, 
নিওব ২৪৫১ ঈডিপাঁস ২৪৭, থীবস্দের বিকুদ্ধে সাতজন ২৫৩, আস্তিগোনে ২৫৬, 
টাইক ও নেমেসিস ২৬২, মানব জাতির পাঁচটি স্তর ২৬৩, টাইফন ২৬৪, 
দৈত্যের বিদ্রোহ ২৬৬, গ্্যালোয়েদস্ ২৬৯, ভিউক্যালিয়নের বন্যা ২৭২, 
ঈয়স ২৭৫, ওরিয়ন ২৭৬, ছেলিয়াস ২৭৯, হেলেনের পুন্রর। ২৮১, এালসিওন 
ও সেইজ্স ২৮৬, বোরিয়াস ২৮৭, এযালোপ ২৮৮, এাসক্রিপিয়াস ২৮৯, 
দৈববাণী ২৯২, আলফাবেট বা বর্ণমালা ২৯৪, ইউরেনাস ২৯৪, ক্রোনাসের 
সিংহাসনচ্যুতি ২৯৫, প্যান ২৯৮, গ্যানিমীড ৩০০, জাগ্রেউস ৩০১, পাতাল- 

প্রদেশের দেবতার] ৩০২, ড্যাকটাইলস্ ৩০৫, টেলশিনে ৩০৬ এম্পাসী ৩০৭, 
আইও ৩০৭, ফরোনেউস ৩১০, বেলা ও দানাইদস ৩১১, ল্যামিয়া ৩১৫ 
লেডা ৩১৬, ইন্সিয়ন ৩১% সিসিফাঁস ৩১৯, সলমনেউস ৩২২, খ্যাথামাস ৩২৪, 
মেলামপাস ৩২৯, গ্লকাসের ঘোটকীবৃম্দ ৩৩৪, ছুই যমজ গ্রতিঘবন্থী ৩৩৫, 
ডেডালাস ও ট্যালস ৩৩৯, পাসিফার সম্ভানগণ ৩৪৩ মাইনসের প্রেমিকাগণ 
৩৪৫, মাইনন ও ভ্রাতাগণ ৩৪৯, এ্যারিস্তেউস ৩৫২, তেলামন ও পেলেউস 
৩৫৬, ফাইলিস ও কেরিয়া ৩৬২, ক্লিওবিস ও বিতন ৩৬৩, কেনিস ও কেনেউস 
৩৬৪, এরিগোনে ৩৬৫, একিদ্নের সম্তানগণ ৩৬৭১, কাঞ্জেউস ও আলথামেনেস 

৩৬৭ দিমেতারের স্বরূপ ৩৭০, পেলিয়ামেরমৃত্যু ৩৭১, নির্বাসনে মিডিয়া! ৩৭৪, 
'এপিগনি ৩৭৬) হেস্তিয়া ৩৭৮। 
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হলেও শ্বয়ং দেবুরাজ জিয়াস যখন তার প্রেমের খণে আবদ্ধ তখন সেই 
ধণের প্রতিদান হিসাবে দেবলোকের অমিত স্বর্গীয় এ্রশ্বর্ষের একটা অংশ 
তাকে ভোগ করতে দিতে হবে বৈকি! 

কিন্ত স্বর্গীয় এ্শবর্ষের জৌলুস সহ করতে পারল না সিমোলি। স্বর্স্থখের 
আম্বাদলাভ তার ভাগ্যে আর ঘটল না। অলিম্পাসের যতই নিকটবত্তিনী হতে 
লাগল সিমোলি ততই এক অসম্থ তাপ অন্গভব করতে লাগল সে। তার মনে 
হলো এট! অলিম্পাস নয়, যেন দ্বাদশ সূর্যের দুঃসহ তাপ নিয়ে গড়া এক জলস্ত 
অগ্নিমগ্ডল । সিমোলি একবার ভাবল দরকার নেই অলিম্পাসে গিয়ে, সে 
ফিরে যাবে মতে । আর কোনদিন কখনো! কামন। করবে না সে স্বর্গস্খ । 
কিন্ত অনেকদিন দেরি হয়ে গেছে । আর ফিরে যাবার. কোন উপায় নেই। 
দেখতে দেখতে সেই জলস্ত অগ্রিমগুলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল প্রেমাভিমানী 
স্র্গহ্খপিয়াসিনী সিমোলির জীবস্ত দেহটা । 

আর একবার এক মত্যমানবী ক্যালিপ্টো স্বর্গে যেতে চাইলে এক নিদারুণ 
দুর্ভাগ্য নেমে আসে তার জীবনে । হেরা তাকে এক হীন শৃকরীতে পরিণত 
করেন। কিন্তু শৃকরীতে পরিণত হয়েও পরিত্রাণ পেল ন! ক্যালিপ্টো৷। 
হেরার প্ররোচনায় জিয়াসের অন্যতমা দয়িত৷ দেবী আর্তেমিস তাকে শরবিদ্ধ 
করে শিকার করেন । 

এইভাবে দেখা যায়, প্রণয়কলাবিশারদ স্থুচতুর জিয়াসের কাছ থেকে 
শুধু এক ক্ষণপ্রণয়ের ছলনা ছাড়া আর কোন কিছুই পায় না৷ মত্যমানবীরা । 
তাদের সকল প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ তারা শুধু পায় লাঞ্ছনা, অপমান আর 
মৃত্যু । তবে তাদের মৃত্যুর পর একটা কাজ করেন জিয়াস | একেবারে অকৃতজ্ঞ 

বলা যায় না দেবরাজকে । আকাশে শুকরাকৃতিবিশিষ্ট যে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখ। 
যায়, জিয়াস সেই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে এক একটি স্থান দেন তার সেই ক্ষণপ্রণয়ের 
নায়িকাদের | 

অবশ্ঠ শুধু প্রেম নয়, অনেক সময় অনেক ন্যায়বিচারের খাতিরে এবং 
অনেক মত্যমানবের আমন্ত্রণে বা অভিযোগের তাড়ণাতেও মত্যে যেতেন 
দেবরাজ জিয়াস। 

একবার এক অনুসন্ধানকার্ষের জন্য ফাজিয়! যান জিয়াস। যান এক 
সাধারণ বিদেশী পথিকের ছদ্মবেশে । একদিন ফাজিয়াবাপী ফিলেমন আর 
তার স্ত্রী বপসিস তাদের বাড়িতে আতিথ্য দান করে ছদ্মবেশী জিয়াসকে। তার! 
ঘৃণাক্ষরে জিয়াসকে চিনতে না পারলেও জিয়াস তাদের আতিথেয়তায় 
প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে তাদের একটা উপকার করেন কৃতজ্ঞতাম্বরূপ। তিনি বলেন 
শ্লীত্রই এক দেবরোষ নেমে আসবে ফিলেমনের প্রতিবেশীদের উপর । এখানে 
থাকলে সে পড়ে যাবে সেই রোষানলে । তাই সে যেন যথাশীদ্র পালিয়ে 
ধায় পেখান থেকে। তখন জিয়াস তার অলৌকিক দৈবক্ষমতাবলে মুহূর্ত- 
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মধ্যে ভাদের এক দেবমন্দিরে স্থানান্তরিত করেন। তারপর তার কাছে এক 
বর চাইতে বলেন তাদের ৷ কিন্ত ফিলেমন ও তার স্ত্রী এমন সৎ ও নিষফাম 

্রস্কতির ছিল যে তারা কোন কিছুই চাইল না। তারা শুধু এই বর চাইল 
'যে, এই মন্দিরের কাজকর্ষ সার! জীবন ধরে দেখাশোন। করার পর তারা যেন 
ছুজনে একসঙ্গে মরতে পারে । 

কিন্তু মানুষ হিসাবে যার অসৎ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির তাদের উপর যথোচিত, 
শান্তি প্রদান করতেও কুন্টিত হতেন না৷ জিয়াস। একবার জিয়াস রাজ। 
লাইকাওনের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। লাইকাওন অত্যস্ত নিষ্ঠুর 
প্রক্কতির মানুষ ছিলেন । তিনি কোন দেবদেবীর মহত্বে বিশ্বাম করতেন না। 
তিনি পুরোমাত্রায় নান্তিক। জিয়াস তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ 
করলে লাইকাওন তা বুঝতে পেরেও তীর দেবত্বকে স্বীকার করল না সে। 
উল্টে সে জিয়াসের দৈবশক্তি পরীক্ষা করার জন্ত তাঁর খাওয়ার সময় একথাল। 
মানুষের মাংস রান্না করে খেতে দিল। কিন্তু জিয়াসও তার অলৌকিক 
শক্তিবলে তা জানতে পেরে ভয়ঙ্কর এক ক্রোধাবেগে জলে উঠলেন। তার 
ক্রোধাবেগের আঘাতে বিকম্পিত হয়ে উঠল সমগ্র মত্যভূমি ও ন্বর্গলোক । 
আকাশে কৃত্রিম মেঘ সঞ্চার করে বজ্জ ও বিদ্যুতের স্থ্টি করলেন জিয়া । 

সেই বিছ্যুতাগ্সিতে জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল লাইকাওনের পরিবারের সকল 
লোকজন। সেই সঙ্গে সে নিজে পরিণত হলো! এক নেকড়ে বাঘে। 

জিয়াসের ন্যায়বিচার ও দোষীর প্রতি শাস্তিবিধান সম্বদ্ধে আর একটি 
ঘটনার কথ জানা যায়। এলিসের রাজ সালফেনেউস ছিল বড় 
অপরিণামদর্শা আর অহঙ্কারী । তার এই অহঙ্কার এক বিকৃত উচ্চাভিলাষের 
রূপ ধরে স্থ্দূর ত্বর্গলে'ককে স্পর্শ করে। দিনে দিনে তার অহঙ্কার এমনই 
উত্তক্গ হয়ে ওঠে যে অবশেষে সে একদিন নিজে মর্ত্যমাচষ হয়েও পুজা চায় 
মত্যমামুষের কাছ থেকে। সে স্পষ্ট ঘোষণ। করে সে দেবরাজ জিয়াসের 
থেকে কম শক্তিমান নয়। এই বলে সে কৃত্রিম বজ্ববিচ্যুৎ স্থষ্টি করে এবং 
তার মাথার পিছনে এক কৃত্রিম জ্যোতিবুত্ত রচনা করে। মর্ট্যের মানুষরা! 
তাকে নানারকমের পৃজ| উপচার উৎসর্গ করতে থাকে । গর্বন্ফীত হিতাহিতি- 
জ্ঞানশৃন্য হয়ে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল সালফেনেউস | ফলে দেবরোষ নেমে 
এল সালফেনেউসের উপর | সহসা একদিন সালফেনেউস দেখল চারদিক 
জলছে। দেখতে দেখতে সেই আগুনে নিজে আর তার রাজধানীর সকল 
লোক পুড়ে ছাই হয়ে গেল। 

মত্যলোকের সাধারণ মানুষরা দেবরাজ জিয়াসের প্রতিমৃতি নির্যাণ 
করত। মর্তোর মরণশীল মানুষ হয়েও অবিস্মরণীয় করে রাখতে চাইত তাদের 
দেবরাজ জিয়াসের নাম। জিরাসের প্রতিষৃতি নির্মাণের ব্যাপারে সবচেধে ধিনি 
কৃতিত্ব লাভ করেন তিনি হলেন ভাঙ্কর ফিডিয়াস। সোনা আর হাতির দাত 
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দিয়ে নিথ্রিত তার গড়! প্রতিযূতিটি ছিল চক্সিশ ফুট উচু। এটি ছিল তদানীত্তন 
জগতের সপ্তম আশ্চর্যের অন্ততম 'আশ্চর্য। এ প্রতিমৃতি দেখে রোমক 
দিপ্িজয়ী বীর এমিলিয়াস পনাস বলেছিলেন এটি যেন হোমারবধিত 
জোভের মূর্ত প্রতীক। এই মৃত্তিটি আছে অলিম্পিয়ার মন্দিরে ৷ সর্বপ্রধান 
উপাস্য দেবতারূপে এ মৃতি পুঁজিত হয় । জিরাসের অন্তম নাম জোভ ও. 
জুপিটার । মিশরের দেবত! জুপিটার আপনের সঙ্গে জিয়াসের নাম জড়িয়ে 
আছে এবং সেখানে তাঁর যে মৃতি আছে তাতে তাঁর মাথায় শিং দেখানো 
হয়েছে । পেগান রোমে ক্যাপিটোন হিলে জুপিটার অপটিমাম ম্যাক্সিমাম 
নামে যে দেবতা আছে তার সঙ্গেও জিয়াসের নাম জড়িয়ে আছে। কিন্তু 
রোমক জোভ ব! জুপিটার গ্রীকদেবতা জিয়াসের থেকে অনেক সংযতচরিত্র 
ও আত্ম্থ। * 

হের! (জুনো) 
হেরা ব৷ জ্ুনে। ছিলেন দেবরাজ জিয়াসের ঠবধ মহ্যী। কিন্তু তার 

থেকে জীবনে কোনদিন শান্তি পাননি জিয়াস। প্রেমঘটিত ব্যাপার নিয়ে 
সব সময় একটার পর একটা করে অশাস্তি সুষ্টি করে চলেন তিনি । এক 
অনির্বাণ ঈর্ধার আগুনে জলে পুড়ে খাক হতে থাকে তার মনটা। অথচ 
জিয়াস যাই করুন তিনি করতেন গোপনে ছদ্মবেশে । সুতরাং হেরোর এতে 
ঈর্ষা ও অশান্তির কারণ ছিল না। তবু হেরার মনটা অশান্ত থাকত সব 
সময়। সব সময় তিনি তার স্বামী দেবরাজের গোপন প্রণয়লীলার সব কথা 
সংগ্রহে সদ। ব্যস্ত থাকতেন । আসলে হেরা এমনটি চাননি । আসলে তিনি 

চেয়েছিলেন যিনি ত্রিতৃুবনের অবিসম্বাদিত অধিপতি, যিনি সর্বশক্তিমান সেই 
জিয়াসের অখণ্ড অন্তরের সব ভালবাসা তার বৈধ স্ত্রী হিসাবে এক! ভোগ 
করবেন তিনি । সেখানে কেউ যেন ভাগ বসাতে না পারে কোনদিন । তিনি 
হতে চেয়েছিলেন দেবরাজের একমাত্র দয়িতা, একাস্তবাঞ্চিত। বল্পভা, 
অদ্ধিতীয়। ৷ 

কিন্ত সফল হয়নি হ্রোর সে কামনা । উন্টে সার। জীবন ধরে তাঁকে 
গুপতচরবৃত্তি করে বেড়াতে হয় তীর স্বামীর বিরুদ্ধে। ব্যক্তিজীবনে তিনি 
নিজে ছিলেন বড় অহঙ্কারী । এক অপরিসীম অহঙ্কার আর আত্মপ্রপাদের 
দুশ্ছেছ আবরণে নিজেকে সব সময় ঢেকে রাখতেন তিনি এমনভাবে, যে কোন 
পাঁপপ্রবৃত্তি প্রবেশ করতে পারত ন।। আজীবন তিনি তার সতীত্বের 
শ্ুচিতা আর বিশ্বস্তত৷ হতে ক্ষণিকের জন্তও বিচ্যুত হননি কখনো । তবে 
অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক অনমনীয় প্রতিহিংসাঁপরায়ণতা1 গড়ে উঠেছিল 
তাঁর চরিক্রে। কোন দেবতা বা মান্থষ কখনে। সামান্ধতম কোন অন্যায় করে 
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বসলেই তিনি রাগের আগুনে জলে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে । শান্তির শাণিত 
খড় প্রস্তত থাকত সব সময় । 

আইরিস বা রামধন্থু ছিল তার প্রধানা সহচরী ও দুক্ভী। মত্যতৃমিতে তার 
কখনো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ দূত হিসাবে আইরিস তার সব 
খবরাখবর বহন করে নিয়ে যেত। হেবি নাষে তার এক কন্ঠা গ্যানিমীভের 
সঙ্গে ভোজসভার টেবিলে খাবার পরিবেশন করত। এছাড়া! একটি মুর 
তার ভৃত্য হিসাবে কাজ করত। পাখি হিসাবে কোকিলদেরও তিনি 
ভালবাসতেন । 

দেবরাজ জিয়াস একবার আর্গসের রাজা ইনাকাসের কনা আইওকে প্রেম 
নিবেদন করেন। সুন্দরী আইওর দেহ ভোগ করার জন্ তিনি তাকে এক 
গাভীতে পরিণত করেন। এমন সময় কোনক্রমে বাাপারটা জানতে পেরে 
যান হেরা। আইও যাতে জিয়াসের সঙ্গে মিলিত হতে ন! পারে তার জন্ত 
আর্গাস নামে শতচক্ষুবিশিষ্ট এক দানবকে আইওর উপর কড়া নজর রাখার 
কাজে নিযুক্ত করেন তিনি। কথাটা যথাসময়ে সর্বজ্ঞ জিয়াসও জানতে পারেন । 
তিনি হারমিসের সহায়তায় আর্গাসকে ঘুম পাড়িয়ে তাকে হত্য। করেন । হেরা 
তখন তার এক প্রিয় ও অন্থগত পাখির লেজে একশোটি চোখ স্থাপন করে তাকে 
নজর রাখতে বলেন আইওর উপর । তার উপর তিনি এমন এক ভয়ঙ্কর বড় 
মাছি নিযুক্ত করেন য। গাভীরূপ আইওকে সারা পৃথিবীময় তাড়িয়ে নিয়ে 
বেড়ায় । সেই মাছির তাড়নায় কোথাও স্থির থাকতে পারে না সে। পরে 
মিশরে গিয়ে ক্ষণমিলনের ফলম্বরূপ জিয়াসের শুরসজাত এক সন্তান প্রসব 

করে। এর থেকে বোঝ। যায় হ্রোর প্রতিশোধবাসনা ও প্রতিহিংসা কত 
প্রবল ছিল । 

হেরা সন্বদ্ধে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । একবার হেরার মন্দিরে 
এক বৃদ্ধা নারী পুরোহিত পুজে! দিতে আসে । সে হাটতে পারত ন| বলে 
তার দুই ছেলে র্লিওবিস ও বিটন তাদের মার জন্য এক গাড়ির ব্যবস্থা করেন। 
কিন্ত হেরার মন্দিরে কোন গাঁড়িতে করে যেতে হলে সেই গাড়ি অবশ্যই দুটো 
সাদা বকনাতে টেনে নিয়ে যানে। কিন্ত ক্লিওবিস ও বিটন অনেক খুঁজে 
ছুটো সাদা বকনা না পেয়ে নিজেরাই গাড়িতে তাদের মাকে চাপিয়ে সে গাড়ি 
মন্দির পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। তাদের মা পুত্রদের মাতৃভক্তি দেখে পরম 
প্রীত হয়ে দেবীকে প্রার্থনা জানায় তিনি ষেন তার পুত্রদের সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বর 
দান করেন। কিন্তু বৃদ্ধ পূজাশেষে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখে তার ছুই 
পুত্র মন্দিরচত্বরে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছে। এতে কেউ কেউ বলে, 
মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের চিরশাস্তি দান রুরেন হেরা । আবার কেউ কেউ 
বলে, ক্লিওবিসর! নিশ্চয় কোন অন্ঠায় কর্মের দারা দেবীকে রুই করে তোলে 
বলেই তাদের উপর নেমে আসে অকালমৃত্যুর অভিশাপ । 
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অর্গের রামী হের! সাধারণতঃ আর্গসের সামস আর অলিম্পিয়ার মন্দিরে 
পুজিত হন। রোমক দেবতা জোভই গ্রীসের দেবতা জিয়াস। তেমনি রোমক 
দেবী জুনোই হলেন হেরার মত হ্বর্গের রাণী। রোমের জোভের মত জুনোও 
শাস্ত ও আত্মস্থ গ্রকৃতির। তিনি বিবাহিত নরনারীর সুখশাস্তি রক্ষা করে 
চলেন। হেরার মত যত সব অবৈধ প্রেমের ঘটনার পিছনে ছুটে বেড়িয়ে 
চক্রান্ত করে বেড়ান না। 

এযাপোলো 

এ্াপোলোর অপর নাম ফীবাস। অলিম্পিয়ার দেবতাদের "মধ্যে 
এ্যাপোলে। ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর এবং সকলের প্রিয় । এই এাপোলোই 
হেলিয়স বা হুর্যরূপে পূজিত হন এবং তার বোন সেলেনিকে বল। হয় চন্ত্র। 

গ্রাপোলোর আর এক নাম হলে হাইগীরিয়ন | 
এযাপোলোর জন্ম হয় লিটোর গর্ডে জিয়াসের গুরসে। কিন্তু লিটে। গর্ভবতী 

হবার সঙ্গে সঙ্গে হেরা তা জানতে পেরে যান এবং তাঁর ভয়ঙ্কর রোষ থেকে, 

পরিত্রাণ পাবার জন্ত তিনি ডেলসে পালিয়ে যান। এই ডেলসেই তিনি এক 
যমজ সন্তান প্রসব করেন । এই যমজ সন্তানের মধ্যে একটি পুত্র ও অন্যটি কন্ঠা 
"এর! হলেন যথাক্রমে এ্যাপোলে। আর আর্তেমিস। 

তবু গ্রশমিত হলে। না প্রতিহিংসাপরায়শা। হেরার রোষ। ফলে আপন 
সম্তানকে কোলে নিয়ে প্রকাশ্তটে তাকে লালন করতে পারলেন না লিটো। 

তাই তিনি এ কাজের ভার দিলেন থেমিসের উপর | থেমিসের হাতে 
ভালভাবেই বেড়ে উঠতে লাগলেন এ্যাপোলেো।। একদিন এযাপোলোর 
ছেলেবেলায় অদ্ভূত এক ঘটন। ঘটে । একটুখানি দেবভোগ্য অমৃত আন্বাদন 
করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ যৌবন প্রান্ত হন এ্যাপোলো। তিনি তার প্রিয় দুটি বন্ধ 
অর্থাৎ এক হাতে একটি বীণা আর এক হাতে একটি ধন্ুর্বাণ চেয়ে বসেন। 
এ্যাপোলোর ছুটি হাতে তাই সব সময় এই ছুটি বস্তই দেখা যায়। 

এ্যাপোলোর প্রথম কৃতিত্ব হলে! বিরাট সর্পাক্কৃতি দৈত্য পাইথনকে হত্যা 
করা। ত্বার আর একটি বড় কাজ হলে! ডেলসিতে এক দৈববাণীর মন্দির গড়ে 
তোলা। তাই এ্যাপোলোকে দৈববাণীর দেবতাও বল! হয়। স্বর্গ থেকে মত্যলোকে 
যেসব আকাশবাণী শোন। যায় এ্যাপোলোই তার ব্যবস্থা করে থাকেন। 
এ ছাড়া এ্যাপোলে! হলেন সকল প্রাণের উৎসম্বরূপ এবং রোগনিরাময়েরও 
দেবতা । তার পুত্র এসক্যালাপিয়াসের মধ্যে এই ছুটি গুণের বেশী পরিচয় 
পাওয়া যায়। এসক্যাল্লাপিয়াসকে ওষধি ও চিকিৎসাশ্রাস্ত্রের অধিষ্ঠাতা 
দ্েবতাও বলা হয়। তিনিই এই শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠ। করেন মত্যে। কিন্ত একবার 
'এসক্যালাপিয়াস এক মৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে গেলে তার গুদত্যের 
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জন্ভ জিয়ান তাঁকে হত্যা করেন। ম্বৃতকে সজীবিত করার ক্ষমতা একমাস 
জিয়াসের । এসক্যালাপিয়াস অবশ্থ মৃত্যুকালে ভার কন্তা হাইজিয়ার হাতে 
তার প্রতিষ্রিত চিকিৎসাবিভাঁগের সকল ভার দিয়ে যান। 

হুর্যদেবতা এযাপোলোর শুধু রোগনিরাময়ের ক্ষমতা নেই, মহামারী ব1 
মারাত্মক রোগ ক্ষ্টির ক্ষমতাও তার অসাধারণ । তার রখ একই জঙ্গে বাহিত 
হয় এক সিংহ আর এক বনহংসের দ্বারা । তিনি ষেকোন সময়ে তাঁর একটি- 
মাত্র শরনিক্ষেপের দ্বারা যে কোন দেশে এক মহামারী সংঘটিত করতে 
পারেন। ট্রয় অবরোধকারী গ্রীকদের শিবিরে এইভাবে এক মহাযারী সৃষ্টি 
করেন এ্যাপোলো!'। মানবসভ্যতার ইতিহাসে আজ পর্বস্ত যত সব শিল্পকলার 
উদ্ভব হয়েছে এ্যাপোলো। তারও অধিষ্ঠাত৷ দেবতা । 

কিন্তু গ্যাপোলোর সবচেয়ে বড় দান হলে! সঙ্গীতে । সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও 
বীণাবাদক অফিয়াস হলো তারই পুক্র। এ্যাপোলোর অধীনে ছিল শির্নীকলার 
ন'টি বিভাগের ন'জন অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তীর! হলেন ক্রিও (ইতিহাস ) 
ইউতারপে (গীতিকবিতা ) থেনিয়া (মিলনাস্ত নাটক), মেলপোমেলে 
(বিয়োগাস্ত নাটক ), তাপিশোর ( নাটক ও গান ), ইরাতে। (প্রেমসীত ), 
পলিমিয়া ( গুরুগন্ভীর স্তোত্র গান ), ইউরানিয়া (জ্যোতিবিদ্যা ) ও ক্যালিওপ 
( মহাকাব্য )। এই সব দেবীদের প্রিয় মিলনস্থান হলে! মাউণ্ট হেলিক্ন 
আর পার্ণেসাস পাহাড় আর সেই সংলগ্ন কাস্টালিয়ন বর্ণা। এই বর্ণার 
জলে যত সব কবি ও শিল্পীর! সান করে তাদের আরাধ্য দেবতা ফীবাসের 
উপাসনা করে । 

পিগারের বিবরণ থেকে জান! যায় একবার দেবতার! পৃথিবীটাকে বিভিন্ন 
ভাগে ভাগ করায় এ্যাপোলো তার পূর্বের পাঁধিব আসনগুলি হারিয়ে ফেলেন । 
তিনি তখন জিয়াসের কাছে গিয়ে বলেন, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এঁ 
তরজায়িত সমুদ্রের অতল গর্ভ থেকে অদুর ভবিষ্যতে উঠে আসবে এক বিশাল 
আগ্নেয়গিরি । আমার পবিত্র স্থান নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে । এই 
জায়গার নাম হবে রোভস্। পরে সেখানে সমুদ্রের এক খাড়ির উপর একশে। 
ফুট উচু এযাপৌলোর এক বিশাল প্রতিযৃতি নির্মাণ করে সেখানে স্থাপন করা 
হয়। তাকে লোকে বলত কলোসাস। পরে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে 
ভূমিসাৎ হয়ে যায় সে প্রতিযূতি। ফিলিস্টাইনের মত নাস্তিকরা আবার 
এ্যাপোলোকে ইছুরদের দেবতা বলে উপহাস করে থাকে । 

যে সব শিল্পী ও ভান্বরেরা এ্যাপোলোর ভক্ত তারা সবাই প্রায়ই এক 
বিশেষ মৃতিতে ঘূর্ত করে তোলে গ্যাপোলোকে । অপূর্ব যৌবনশ্রীসম্পন্ন সে 
যৃত্তি হলো সম্পূর্ণ নগ্ন। মাথায় লরেল পাতার মুকুট । রোমের ভার্টিকানে 
এই ধরনের একটি মৃতি আছে সুর্ঘ দেবতা, শিল্পকলার দেবতা এ্যাপোলোর । 
চিরযুবক, চিরস্থন্দর এ্যাপোঁলোর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো! তিনি মানব- 
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প্রেমিক । মাজিত রুচিসম্পন্ন ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে অন্ুগ্রহদীল তিনি । 
সমগ্রভাবে গ্রীকধর্ম ও গ্রীক পুরাণের একটি দিককে নিঃসন্দেছে উজ্জ্বল ও 
গৌরবময় করে তুলেছেন একা গ্যাপোলো ৷ 

মান্ষের মত ভালমন্দ ছুটি গুণই ছিল এ্যাপোলোর চরিত্রে । একবার 
তিনি হায়াসিনথ, নামে এক মর্তাবালককে ভালবাসতে থাকেন গভীরভাবে । 
তিনি তার সঙ্গে শিশুর মত থেলা করতেন যখন তখন । একদিন এইভাবে 
তার সঙ্গে খেলা করতে করতে ঘটনাক্রমে তাঁর একটি তীরের আঘাতে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় হায়াসিনথ,। সে মৃত্যুতে শোকে দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন 
এাপোলো । এক অপ্রতিরোধ্য বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন যরণশীল মানুষের মত । 

কিন্ত হায়ামিনথের নামকে চিরদিন মর্তো অধর করে রাখার জন্ত তার 
ম্বত্যুর সময় তার দেহ থেকে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল সেই রক্ত থেকে এক 
নীল ফুলের জন্ম দেন তিনি । | 

ডাফনে নামে এক জলপরীকে ভালবাসেন এটাপোলো। কিন্তু 
স্বর্গের দেবতার একান্তভাবে সাময়িক বা তাত্ক্ষণিক ভালবাসায় কোন 
মানবী বা অর্ধদেবী কখনে। সখী হতে পারে না-এই ভেবে এযাপোলোর 
কবল থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে ভাফনে | পালিয়ে গেলেও পরে 
আবার ধরা পড়ে । কিন্তু ধরা পড়লেও এ্যাপোলোর আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
হতে হয়নি তাকে । কারণ তার আগেই এ্যাপোলোর অভিশাপে লরেল- 
গাছে পরিণত হয় ভাফনে । তবে এত কিছু সত্বেও লরেলরূপিণী ডাফনের 
একট। উপকার করেন এণাপোলে।। তাকে দান করেন চিরসবুজ পাতা, 
যে পাতার রং মান হবে না কোনদিন । 

অন্ঠান্ত দেবতারা তাদের ক্ষণপ্রণয়িণীদের উপর যে ব্যবহারই করুন না 
কেন, ভাফনের প্রতি এ্রাপোলোর আচরণটা ছিল সত্যিই বীরের মত 
মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু তার স্ত্রী এসক্যালাপিয়াসের মার সঙ্গে এশাপোলোর 
আচরণটা কিন্ত স্ায়সঙ্গত হয়নি ; বরং সেটা এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে 
গিয়ে পড়ে । একবার একটা কাক সহসা এক কুৎসা রটনা করতে থাকে 
এসক্যালাপিয়াসের মার বিরুদ্ধে। এই কুখ্সার কথা শ্তনে এাপোলো। 
ক্ষিপ্ত হয়ে হত্য। করেন তার স্ত্রীকে । সেই সময় কাকের রং সাদা ছিল। 
এই ঘটনার পর এক অভিশাপে কুৎ্সাপ্রিয় কলহপ্রিয় সব কাকের রং কালে। 
করে দেন এাপোলো। 

তবু যুগ যুগ ধরে অসংখ্য কবির দ্বারা কীতিত ও অসংখ্য শিল্পীর দ্বারা 
বিভিন্নভাবে চিত্রিত ও কথিত হয়ে আসছেন আপোলো । 

_আতেমিস (ভায়েন।) 
দেবী আর্তেমিস হলেন গ্যাপোলোর যমজ বোন। লিটোর গর্ভ 
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থেকে একই সঙ্গেই প্রস্থত হুন এ্যাপোলে! আর আর্ভেমিস | তাঁকে 
আবার চন্দ্রদেবী ভায়েনাও বলা হয়। বিখ্যাত ভায়েনার মন্দির সপ্তম 
আশ্চর্যের অন্ঠতম আশ্চর্য । অনেকে তাকে নিষ্টুর হদয়হীনা দেবী তরিসের 
সজে একাত্ম করে ফেলে। তরিস ম্পার্টার এক নররক্তলোলুপা দেবা । 
তার মন্দিরের সামনে বনু কিশোর বালককে তীকে তুষ্ট করার জন্ত বলি 
দেওয়া হয়। নররক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠ তার মন্দিরের বেদীমূল। 

আর্কেডিয়াভে আবার আর্ভেমিসকে শিকারের দেবীরূপে কল্পনা কর! 
হয়। কয়েকজন জলপরীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি পাহাড়ে পর্বতে বনে 
জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে এক বন্ত জীবন যাঁপন করেন । তবে দেবী আর্তেমিসের 
একটা বড় দৌষ, মত্যের মানুষরা কখনো তার সম্পকিত কোন ব্যাপারে 
একটুখানি অপরাধ করলে তিনি বড় রেগে যান। তার প্রতিশৌধ- 
বাসনা আর প্রতিহিংসা বড় প্রবল । প্রেমের ব্যাপারে অবশ্য তার কোন 
বাতিক বা' প্রতিহিংসা নেই । 

একবার দেবী আর্তেমিস যখন এক ঝর্ণার জলে ত্বান করছিলেন তথন 
সেখানে ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাক্রমে এ্যা য়ন নামে এক মত্যমানব এসে পরে। 
ব্যাপারট! আকস্মিক এবং এতে এ্য়নের কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। 
তবু এই ঘটনার কারণে রোষপরায়ণ হয়ে ওঠেন তিনি, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে এ্যারিয়নকে একটি হরিণে পরিণত করেন। পরে তাঁর শিকারী 
কুকুরগুলি এই হরিণটাকে হত্যা! করে টুকরো টুকরে। করে ফেলে । 

অনেকের মতে টৈত্যশিকারী ওরিয়নের প্রতি এক দুর্বলত। ছিল দেবী 
আর্তেমিসের। তবে এ বিষয়ে আবার ভিন্ন মতও প্রচলিত আছে। 
অনেকে আবার বলেন, দেবী আতঙেমিসের শরাঘাতে দৈত্যশিকারী 
ওরিরনও বিদ্ধ হন। তকে ব্বর্গে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয়। সেখানে 
গিয়ে ওরিয়ন এ্যাটলাসের সাতটি কন্তার প্রেমে পড়ে যায় এবং তাদের 
পিছনে ছুটে চলে । পরে ওরিয়ন ও এই সাতটি মেয়েকে এক নক্ষত্রপুপ্ত 
করে রাখা হয়। 

ডায়েনা ব৷ চন্ত্রদেবী হিসাবে আর্ভেযিসের চরিত্রের আর একটি দিক 
পাওয়া যায়। চন্দ্রদেবী ভায়েন। একবার এগ্ময়ন নামে এক অতি সুন্দর 
যুবককে ভালবেসে ফেলেন। ভায়েন৷ এগ্ডিমিয়নকে ল্যাটমাস পর্বতের 
উপর চুম্বন করে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন । দেবরাজ জিয়াম তখন এগ্ডিমিয়নকে 
ছুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলেন। সশরীরে স্বর্গে গিয়ে কোন 
মত্যমানব কখনই স্বর্গলোকের অমিত সুখ, এর্বর্যসহ অনন্ত জীবন যৌবন 
উপভোগ করতে পারে না। তাই এগ্ডিমিয়নকে বেছে নিতে হবে সে 
মৃত্যু চায় নাকি স্বপ্রময় সথখনিদ্রাপরিবৃত অক্ষয় যৌবনসম্দ্ধ এক অনস্ত জীবন 
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চায়। শুধু তার ন্ুপ্ত অচেতন দেহটি দেবী ভায়েনার দ্বারা টি 
হবে মাঝে মাবে। 

এথেন (মিনার্ভ ) 

এথেন বা প্যালাস এথেন ন্বর্গের আর এক কুমারী দেবী । ত্বর্গের 
অন্ান্ত দেবীদের মত চিরকুমারী ছিলেন তিনি। কেউ কেউ বলেন, ত্তার নামের 
আগে প্যালাস শব্টি কোন এক গ্রীক বীরের নাম। তবে তার নিজের 
নামের শব্ধগত অর্থ হলে তিনি নগরবাসিনী। নগরে থাকতে তিনি 
ভালবাসেন । কারণ নগরের লোকদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা বা! সম্মান পান 

সবচেয়ে বেশী । 
প্যালাস এথেনের জন্মবৃত্তাস্ত সম্বন্ধে অদ্ভুত এক কাহিনী প্রচলিত আছে । 

এথেনের জন্ম নাকি স্বাভাবিকভাবে অন্তান্য দেবদেকীর মত হয়নি । সেটি 
হলো এই যে, অকন্মাৎ একদিন এথেন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত অবস্থায় জিয়াসের 
মন্তকদেশ হতে লাফ দিয়ে পড়েন । প্যালাস এথেনের যে মৃতিটি সাধারণতঃ 
সব জায়গায় দেখা যায় তা রণমৃতি। মাথায় শিরন্ত্রাণ, গায়ে বর্ম, বুকে 
বক্ষাবরণী, হাতে তার তরোয়াল। দেখে মনে হয় তিনি যেন রণদেবী। 
কিন্ত আসলে এই রণবেশ ধারণ করে প্রতিরক্ষামূলক দেশাত্মবোধ জাগাতে 
চান। আসলে তিনি শিল্পকল। ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । জাতীয় 
প্রতিরক্ষা বলিষ্ঠ না হলে কখনো কোন সভ্যত। বাচতে পারে না। দেবী 
এথেনেরই তত্বাবধানে ন্যায়বিচার এবং সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে । 
তাই সমস্ত নগর ও নাগরিক সভ্যতা রক্ষার সব ভার এথেনেরই উপর পড়ে। 
এথেন অবশ্ঠ তার প্রিয় আবাসস্থল হিসাবে গ্রীন দেশের রাজধানী 
এথেম্সকেই বেছে মেন এবং তার নাম অঙ্গসারেই এ নগরীর এই নাম রাখা 
হয়। এথেক্সের অধিকার নিয়ে একবার তীর প্রতিদ্বন্থী পসেডনের সঙ্গে 
তাঁর এক প্রতিযোগিত! হয়। ঠিক হয় এই নগরের মধ্যে যিনি মানব 
জাতিকে শ্রেষ্টদানে ভূষিত করতে পারবেন এ নগরী তিনিই পাবেন । 

পসেডন তখন তার ব্রিশূলটি মাটির উপর ঠুকে অশ্ব নামে এক প্রাণীর 
উদ্ভব করেন। এথেন দান করেন অলিভ গাছ । অশ্ব যেমন যুদ্ধের প্রতীক, 
অলিভ গাছ তেমনি শাস্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক (| তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে 

কিছুটা পবিত্র শ্রদ্ধার ভাব। এই গাছের কাঠ দিয়ে যেমন চিতা জালানো হয়, 
তেমনি এই গাছের পাতা আবার সম্মান ও গৌরবের প্রতীকন্বরূপ বিজয়ী 
বীরদের দান কর! হয় । " 

এখেনের প্রিয় প্রাণীরা হলে সাপ, মোরগ আর পেঁচা । তার মৃতিটি সব 
সময় গম্ভীর এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ৷ তিনিকঠোরভাবে তাঁর কৌমার্যব্রত পালন; 
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করেন । যে সব নিন্দ। ও বদনামের দ্বারা অন্থান্ত কুমারী দেবীদের নাম কলঙ্বিত, 
সে সব নিনা। হতে এথেন একেবারে মুক্ত। এমন কি কামদেবী কিউপিডও 
এথেনের উপর ফুলশর হেনে তার মনকে কখনে। কামচঞ্চল .করে তুলতে 
পারতেন না। উপ্টে তিনি এখেনের রণমৃতি দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন । 
একবার লিডিয়ার এযাকনে নামে এক কুমারী এথেনের হিংসা করায় এথেন- 
তার উপর রেগে যান । 

হোমারের মহাকাব্যে দেখা যায় অন্তান্ধ দেবীর। যখন যুদ্ধের ভীষগতা ও" 
রক্তপাত দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছেন প্যালাস এখেন তখন এক অবিরাম, 
রণোল্লাসের দ্বার! তার প্রিয় ভক্ত যোদ্ধাদের উৎসাহিত করতে করতে তাদের 
সামনে এগিয়ে গেছেন। তার যুতিটিতে পৌরুষস্থলভ এক তেজস্থিতা 
পরিষ্কার ফুটে আছে সব সময়। কখনো! কোন সময়ে কোন ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও, 
নারীন্থলভ দুর্বলতার পরিচয় দেননি। রোমক দেবী মিনার্তা শুধু শির্লকলারই 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে শিল্পীদের উৎসাহ দেন । 

গ্যাফ্রোদিতে (ভেনাস) 

এ্যাফ্রোদিতে বা ভেনাসও ছিলেন দেবরাজ জিয়াসেরই কন্তা' | কিন্ত তার, 
জন্ম সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । তা হলে! এই যে ইউরেনাঁস, 
গ্রহ কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লে পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয় । সেই 
বিক্ষোভকালে সমুদ্রের বিক্ষু্ধ ও উত্তাল অরঙ্গমাল! থেকে উঠে আসেন 
এ্যাফ্রোদিতে ৷ গ্রীকভাষায় এযাফ্রোদিতে শব্দের অর্থ ই হলো সমুদ্রোন্ভূতা । 
তার বাড়ি ছিল নাকি সাইপ্রাস আর সাইথের। দ্বীপে । এর থেকে বোঝা 
যায় তিনি ঈজিয়াস সাগর পার হয়ে আসেন। 

গ্রীসের বাইরে তাকে সামান্য এযাস্তার্তে নামে এক হীন কামকলার দেবী 
হিসাবে গণা কর! হয়। কিন্তু গ্রীস দেশে এক স্বতন্ত্র মহিমায় অধিষ্টিত। 
তিনি । গ্রীসে তাকে দেখানে। হয় ফুলে ফলে সুশোভিত এক রথের উপর 
তিনি আরূঢ়া, অদ্ভুত এক মিষ্টি সুস্মত! বিরাজ করুছে তার দেহসৌনর্ষের মধ্যে । 
তার রথটি বাহিত হয় কখনে। কপোত, আর কখনো বা বনহংসের দ্বার] । 
এ্যাফ্রোদিতের এক কটিবন্ধনী ছিল । সেই কটিবন্ধনীর এক অলৌকিক ক্ষমতা 
ছিল যা দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম জাগত যে কোন দেবতা ব। মানবের মধ্যে । 
এই কটিবন্ধনী মাঝে মাঝে স্বর্গের অন্তান্ত দেবীর] ধার নিতেন প্রেমাম্পদদের 
বশে আনবার জ্ঞন্ত । একবার হের] জিয়াসের সতত উড্ডীয়মান মনটাকে তার 
মধ্যে স্থিতবদ্ধ ও বিশ্বপ্ত করে তোলার জন্ত ধার নেন । প্রথম প্রথম প্রণয়কলার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী গ্যাক্রোদিতের যে চিত্র পাওয়! যায় তাতে দেখা যায় তিনি 
উত্তম পোষাকে সক্ষিত। কিন্ত পরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভা্বরের! 
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ভেনাসের যে যুত্তি গড়েন তাতে তাঁকে নগ্ন যৃতিতেই দেখা যায়। 

শেকস্পীয়ারের কাবো দেখ! যায় দেবী এযাফ্রোদিতে বা ভেনাস তীর 
সুদর্শন প্রেমিক এ্যানিসের জন্ত উন্মাদিনী হয়ে উঠেছেন এফ স্থগভীর 
প্রেমাতশয্যে। তার প্রেমাস্পদ এ্যাডনিসের জন্ স্বর্গলোক পরিত্যাগ করে 
শিকারীদেবী আতেমিসের মত বনে বনে ঘুরে বেড়ান এ্যানিসের সঙ্গে | 
সেখানে গিয়ে ভেনাস এযাভনিসকে শুধু বনের যত সব নির্দোষ ওনিরীহ জন্তদের 
শিকার করার জন্ত প্ররোচিত করতে থাকে । এ্যাভনিসের কিন্ত মোটেই ভাল 
লাগছিল না এসব । ভেনাসের মত সে কিছুতেই মেতে উঠতে পারছিল ন' 
প্রণয়খেলায়। ভেনাসের প্রণয়ডোর হতে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার জন্ত 
স্বযোগ খু'জছিল সে। একদিন সে সুযোগ পেয়েও গেল । 

একদিন ভেনাস যখন তাকে আবেগভরে আলিঙ্গন করে বসেছিল গভীর 
বনপ্রদেশে তখন অদূরে একটা বন্য শুকর গোলমাল শুরু করায় নিজেকে ছাড়িয়ে 
নিয়ে মুহূর্ত মধ্যে উঠে গেল এযাভনিস। শুকরটিকে হত্যা করার জন্ত মেতে 
উঠল এক তীব্র সংগ্রামে । কিন্তু ভাগ্যদোষে সে সংগ্রামে জয়ী হতে পারল ন৷ 
এ্যাডনিস। শৃকরটিকে মারতে গিয়ে নিজেই নিহত হলো সে। বুকভাঙ্গ। 
কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ভেনাস। সব সাস্বনার সীমা ছাড়িয়ে তার বুকের মাঝে 
ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার শোকের আবেগ । 

এযাডনিপের প্রতি ভেনাসের এই শোকের তীব্রতা দেখে বিচলিত হয়ে 
উঠলেন মৃত্যুপুরীর রাণী। এদিকে তিনি নিজেও এ্যানিসের দেহাসৌদ্দ্য 
দেখে মুগ্ধ হয়ে উঠেছেন। তিনি এ্যাডনিসকে বিনা শর্তে ছেড়ে দিতে রাজী 
হলেন না। তিনি বললেন, তিনি শুধু একটা শর্তে ছেড়ে দিতে চান 
এযাডনিসকে। বললেন, এযাভনিস মাত্র ছ"মাস পৃথিবীপৃষ্টে থাকতে পারে 
ভেনাসের কাছে । বাকি ছ'মাস থাকতে হবে তার কাছে। নরকের রাণী 
পাসিফোনে খ্যাডনিসকে এমনই ভালবেসে ফেলেছেন যে তিনি কোনমতেই 
চিরদিনের মত ছেড়ে দেবেন না তাকে । অবশেষে জিয়াস মধ্যস্থতা করে 
দিলেন। তিনি ঠিক করে দিলেন চারমাস এাডনিস থাকবে মৃত্যুপুরীতে রাণী 
পাসিফোনের কাছে, চারমাস থাকবে মর্ভ্যভূমিতে ভেনাসের কাছে আর 
চারমাস নিজের ইচ্ছামত যেখানে খুশি থাকবে । 

গ্রীসদেশের কিউপিড বা কামদেবতা৷ ভেনাসেরই সন্তান । অনেকের মতে 
ভেনাসের বয়স একটু বেশী হলে কিউপিডের জন্ম হয়। কিউপিডের অন্ধ নাম 
হলো ইরস। ইরস বা কিউপিড যেমন কামের দেবতা, তেমনি লাভ হচ্ছে 
প্রেমের দেবতা । এ দেবত৷ সবচেয়ে প্রাচীন হয়েও একাধারে সবচেয়ে নবীন । 
কিউপিডের ঠিক কিভাবে উত্তব হয় তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। 
তবে খেয়ালী কামদেবতা৷ কিউপিডের চেহারাটিকে বড অদ্ভূত করে দেখানো 
হয়েছে । তীর দেহটি সম্পূর্ণ নগ্ন ; ছুধারে ছুটি পাখা আছে। তার চোখছটি 
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চিরমুদ্রিত। তাই তাকে বলা হয় চির অন্ধ অর্থাৎ মানুষের কামচেতন চির- 
দিনই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিহীন। তার হাতে একটি মশাল আছে । এই মশ্ালের 
আলোর তীব্রতা দিয়ে মানুষের অন্তরের দ্বীপকে গ্রজ্জলিত করতে চান। তার 
তুণে কতকগুলি তীর আছে। তীরগুলির মধ্যে কিছু সোনার আর কিছু 
সীসের । সোনার তীর দিয়ে তিনি মানুষের অস্তরে প্রেমবোধকে ত্বরান্বিত 
করেন আর সীসের তীর দিয়ে মানুষের প্রেমচেতনাকে শ্লথ ও মন্দগতি করে 

দেন। আসলে কোন কিছু বিবেচন1 না করেই নিজের খেয়াল খুশিমত ফুলশর 
নিক্ষেপ করেন কিউপিভ । শোনা যায় কামের দেবত। কিউপিড আর যনের 

দেবতা সাইক একই সঙ্গে প্রথম আবির্ভূত হন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে। কিন্ত, 
প্রাচীন পুরাণে দেখা যায়, কিউপিডের বয়স হোমারের থেকে বেশী 
অর্থাৎ হোমারের আবির্ভাবের আগে থেকেই কিউপিডের নামের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 

কামদেবতা ঈরসের এক ভাই আছে । তার নাম গ্যার্টরস | একথা 
অনেকেই জানেন না। এ্যান্টিরস প্রেমগত প্রতিহিংসার দেবতা । কেউ 
কখনে| কারো! প্রেম অকারণে প্রত্যাখান ব। তুচ্ছজ্ঞান করলে সঙ্গে সঙ্গে তার 
প্রতিশোধ নেন এ্যার্টিরস | 

দেবী এ্াফ্রোদিতের অন্যতম সহচরী হচ্ছে হাইমেন । হাইমেনের হাতে 
মশাল আছে । মশাল হাতে হাইমেন কোন বিয়ের সময় কোরাপ দলের 
নেতৃত্ব করে। ইউফ্রোসিনে, আগলাইয়! ও থেলিয়া-এই তিন জিয়াস কন্া 
ছিল এাফ্রোদিতের অবিরাম সহচরী | এর। সকলেই ছিল নগ্ন। এরা ছিল 
ইন্রিয়গ্রাহহ আনন্দানভৃতির প্রতীক । শোনা যায় দেবী এফ্রোদিতে স্বর্গের 
অন্ান্ত দেবতাদের মধ্যে অগ্রিদেবতা হিফাস্টাসকে বেছে নেন স্বামী হিসাবে । 
কেন তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। রোমে ভেনাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় 
তাতে দেখ। যায় তিনি ট্রয়বীর ঈনিসের মাতা । 

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে গ্রীস দেশে যে ভেনাসের উপাসনা করা৷ হুয় 
তাতে দেখা যায় ছুটি মত প্রচলিত আছে। একটি মতের নাম ইউরানিয়াম 
আর একটি হলো প্যা্ডিমিয়ান। ইউরানিয়াম প্রেমের বিশুদ্ধ আত্মিক দিকটি 
তুলে ধরে। আর প্যাপ্ডিমিয়ান মতবাদ তুলে ধরে তার দেহুগত ইন্দ্রিয় 
লালসার দিকটি | 

দিমেতার (সিরীস ) 
দিমেতার বা সিরীস ছিলেন বীয়ার গর্ভে দেবরাজ জিয়াসের ওরসজ|৩ 

এক কন্ত। । অনেকের মতে দিমেতার ছিলেন আকাশের দেবতার সঙ্গে বিবাহিত 
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পৃথ্থিমাত! গীয়ার কন্তা। দিমেতারের কন্যা! পািফোনের জীবনকথা পুরাশ- 
কাহিনীর মধ্যে আরে! বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় । অনেকের মতে 
'প্রোজারপাইন বা'পাপিফোনের প্রসিদ্ধির জন্যই “দিমেতারের খ্যাতি যায় 
বেড়ে। দিমেভার আর তার কন্ঠ সারা গ্রীসদেশে দুজনেই পুঁজিত হন সমান 
শ্রদ্ধার সঙ্গে । 

অনেকের মতে দেবী দ্রিমেতার হলেন পৃথিবীর মাতা । তিনিই মানুষকে 
তার পুত্রসস্তান ট্রিপর্টোলেমাসের মাধ্যমে মর্্যলোকে কৃষিবিদ্া শিক্ষা দেন । 

ট্রিপটোলেমাস কথাটির শব্ষগত অর্থ হলে। তিনটি গুপণ। পিতামাতাকে শ্ধা 

করা, দেবতাদের বিভিন্ন উৎসর্গের মাধ্যমে পুজা কর! এবং মানুষের কোন 

ক্ষতি না করাঁ_এই তিনটি গুণের অনুশীলনের জন্য সব সময় মানুষকে উত্সাহ 

দিতেন ট্রিপটোলেমাস | 

য়া (ভেস্ত। ) 
স্বর্গর নামকরা দেবদেবীদের মধ্যে হেস্তিয়ার বিশেষ স্থান নেই। কিন্তু 

মত্রপ্রক্কৃতির সংস্বভাব। এক কুমারী দেবী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। 
তিনি সব সময় গৃহকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন । কখনো কোন চক্রান্ত বা 
পরচর্ঠায় লিপ্ত থাকতেন না। কিন্তু স্বভাবটা তার অন্তর্খী হলেও তাঁর দেহ- 
সৌন্দর্যের অভাব ছিল না। কথিত আছে, পসেডন ও এ্যাপোলে! তার 
রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করেন তাঁকে । কিন্তু কারো কোন প্রেমের 
ডাকে কোনদিন সাড়া দেননি হেস্তিয়া। গ্রীনদেশের প্রধান প্রধান শহরে 
হেন্ডিয়ার স্বতিরক্ষার্থে একট। করে বড় চুল্লী জলে বারোয়ারী তলায় । সেখানে 
বছ নরনারী পবিত্র কাঠ বয়ে নিয়ে গিয়ে সেই চুল্লীর আগুনে ফেলে দেয়। 
রোমের দেবী ভেম্তাও বিশেষ শুচিতার সঙ্গে কৌমার্যব্রত পালন করেন এবং 
সেখানকার কুমারী মেয়ের! ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচীন কুমারী দেবী ভেস্তার 
পুজা করে যায়। 

হিফাস্টাস (ভালকান ) 

হিফান্টাস ছিলেন অগ্নির দেবতা । তার জন্ম সন্বদ্ধে অস্ভূত এক বৃত্বাত্ত 
প্রচলিভ্ আছ্েবে। মিনার্ভা যেমন জিয়াসের মাথা থেকে অস্বাভাবিকভাবে 
জন্ম লাভ করেন, হিফাস্টাসও নাকি কোন পিতার গুরস ছাড়াই হেরার গর্ভ 
থেকে জন্মগ্রহণ করেন অস্বাভাবিকভাবে । 

কিন্তু এ ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সফল হননি হেরা। 
তিনি ছেরে যান। কারণ তার পুত্রসস্তান হিফাস্টাস পন্ধু বা খোঁড়া হয়েই 
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জন্নান। ব্যর্থতার জ্ালায় লজ্জায় ও অপমানে দাকণ আঘাত পান হের 
"মনে যনে । সে আঘাত সহা করতে না পেরে তার পুত্রসন্তানকে শবর্গলোক 
থেকে ফেলে দেন। 

হিফাস্টাস সমুদ্রের জলে পড়ে যায়। দেবষস্তান বলে জলদেবীর তাকে 
মানুষ করতে থাকে । আর একটি কাহিনীতে দেখা যায়, জিয়া একবার 
তার সন্দিগ্কষন। ধর্মপত্তী হেরাকে শান্তিন্বূপ অলিম্পাস পর্বতের একটি নির্জন 
জায়গায় ঝুলিয়ে রাখেন। হিফাস্টাস তখন তার মার পক্ষ অবলম্বন করায় 
তাকেও স্বর্গ থেকে ফেলে দেন জিয়াস। হিফাস্টাস তখন তার ভাঙ্গ। পা নিয়ে 
'লেমস ত্বীপে চলে যায়। সেখান থেকে আবার সে ফিরে যায় স্বর্গলোকে। 
পিতামাতার মধ্যে সকল কলহের অবসান ঘটিয়ে মিলন ঘটাতে চায় সে চির- 
দিনের মত। কিন্তু হিফাস্টাসের এ কামন। পুরণ হয়নি কোনদিন । 

হিফাস্টাসের বিবাহ সম্বদ্ধেও বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে । দেবতার! তার 
বিকৃত দেহ দেখে হাসাহাসি করতেন। একদল বলেন প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী তাকে ভালবাসতেন এবং ভালবেসে অবশেষে বিয়ে করেন । আবার 
একদূল বলেন, গ্যাঞ্রোদিতে উপহাসের প্রেম নিবেদন করেন তাঁকে মজা 

দেখার জন্য । তারা বলেন হিফাস্টাসের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য সুদার স্ম্দর 
অনেক পাখি আনা হয়। কিন্ত হিফাস্টান শেষ পর্যস্ত কাউকেই 
বিয়ে করেন নি। 

হিফাস্টাসের দেহট। অন্তা্টি দেবতাদের মত সৌম্য ও সুদর্শন না হলেও 
স্থাপত্য কারিগরী বিদ্যার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তার। তিনি রসিকতা বা 
বিলাপব্যসন পছন্দ করতেন না । অলিম্পাসের মধ্যে যত রত্ব ও মণিমাঁনিক্য- 
মণ্ডিত বড় বড় প্রাসাদ ছিল তা সব হিফাল্টাসের হাতে ঠৈরি। জিয়াসের 

বহু বজদণ্ডও তিনিই নির্মাণ করেন । এ ছাড় পৌরাণিক কীরদের যত সব 
অস্ত্র তিনি নির্যাণ করেন, যেমন একিলিসের বর্ম, এযাগামেননের রাজদণ্ড 
ইত্যার্দি। পৃথিবীর যত আগ্নেয়গিরিসম্বলিত দ্বীপ আছে তা সবই হিফাস্টাসের 
তৈরি। 

এই সব দ্বীপে সাইফ্রোস নামে এক ধরনের দৈত্য বাস করে । আগ্নেয়- 
গিরির কটাহগুলোই ভাদের জলন্ত চোখ হিসাবে কাজ করে। ভাঞ্জিলের 
ঈনিভ কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় সিসিলিতে এই ধরনের এক আগ্নেয়গিরি আছে । 

গ্যারেস (মার্স) 
দেবরাজ জিয়াসের রসে হেরার গর্ভে জন্ম হয় রণদেরতা৷ এ্যারেসের। 

রশদেবতা এারেসের সবুর বড় গতিষদী ছিদ্য ্ ধেন। ইরযদ্ধের 
সময় দেখা চঁছে আ্যারেস ধে' পক্ষের সমর্থক ছিলেন এবং যে পক্ষের সম্মুখ 
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সারিতে থেকে তাদের উৎসাহিত করতেন যুদ্ধে, এথেন ছিলেন সবসময় তার 
বিপরীত পক্ষে । তাছাড়া রণদেবতা এযারেসের নিকট আত্মীয়রা ছিল তার 
বিরুদ্ধে। তার অগন্ঠতম ভাই হিফাস্টাস ছিল তার প্রতি ঈর্ষান্থিত। শুধু 
এক দানবিক শক্তি আর বর্বরোচিত নিশ্ষল ক্রোধাবেগ ছাড়া আর বিশেষ 
কোন গুণ ছিল না৷ এ্যারেষের । 

এযারেসের সম্বন্ধে তার পিতা! দেবরাজ জিয়াসের ধারণাও মোটেই ভাল 
ছিল না। একবার ট্রয়যুদ্ধ চলাকালে এ্যারেস দেবরাজ জিয়াদের কাছে 
যান এখেনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে । কিন্তু জিয়াস তাকে তীব্র ভাষায় 
কঠোরভাবে তিরঙ্কার করেন। তিনি বলেন, শ্বর্গলোকে আকাশচারী যত 
দেবতা আছে তার মধ্যে একমাত্র তুমি অন্যায়পরায়ণরূপে প্রতীয়মান 
আমাদের চোখে । মানুষে মান্গষে কলহ, বিবাদ, সংগ্রাম ও নরহত্যাই তোমার 
একমাত্র কাম্য । তোমার রক্তলোলুপত। আর রগোন্মাদনার অন্ত নেই, সীমা 
পরিসীমা! নেই। কোন নিয়ম বা আইনকাঙগুনের দ্বারা কখনো অন্থশাসিত 
হয় না তোমার উগ্র মেজাজ । 
রোমে কিন্ত রণদেবতা মার্স এযারেসের থেকে অনেক উচু ও মর্ধাদার' 

আসনে অধিষ্টিত। এরারেসের থেকে রোমের মার্শ অনেক মর্যাদাসম্পন্ন। শোন! 
যায় একবার এথেদ্দের এরোপাগাস নামে এক জায়গায় এ্যারেস আর 
পসেডনের মধো ঝগড়া মেটাবার জন্য এক সভ। ডাকতে হয়েছিল । কথিত 

আছে এ্যারেসের নাকি ছুটি পুত্র সন্তান ছ্িল। তাদের চিনি 
আর শঙ্কা । 

হামিস (মার্কারি ) 
হায়িস ছিলেন মাইয়ার গর্ভে জাত জিয়াসের আর এক সন্তান। তার 

প্রধান কাজ ছিল দেবতাদের দৌতাগিরি করা। তিনি দেবলোকের 

সংবাদ বহন করে ম্ব্গ ও মত্যলোকে সমানভাবে বিচরণ করতেন । তিনি 
সুদর্শন উছ্ামশীল ও দ্রুতগামী এক যুবক । তার টুপী আর পায়ের পাদুকা 
দুটিই ছিল পক্ষবিশিষ্ট। তিনি এযাপোলোর কাছ থেকে একটি মুকুট পান। 
যুকুটটি ছিল সাপে ভরা । 

শোনা যায় জন্মের পর মুহূর্তে হাখ্রিস তার ভাই এ্যাপোলোর গবাদি 
পণ্ড চুর করেন। তিনি একবার একটি কাছিম দেখে তার খোলাটিকে এক 
সপ্তত্বরা বীণায় পরিণত করেন। এ্যাপোলে! প্রথমে তার পণ্ড চুরি করার 
জন্ত ভীষণ রেগে যান হামিসের উপর | হাসের গর্ভধারিণী মাতা মাইয়াও 
তার ঘুমস্ত শশুপুত্রের নির্দোষতার কথা জোর করে বলতে খাকেন। কিন্তু, 
আ্যাপোলো যখন দেখলেন তাঁর শিশু ভাই হামিস সামান্ত একটা কাছিমের. 
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খোল! থেকে এক সুন্দর বীণ! তৈরি করেছেন তখন তিনি ত৷ দেখে মুগ্ধ হয়ে 
ধান। তিনি তখন তার ভাইকে ক্ষমা করলেন না; তাকে এক অদ্ভূত 
ন্্রজালিক শক্তি দান করলেন.। পরে হাষিস তাঁর একমাত্র পুত্রসস্তান 
অটোলাইকাসকে এই শক্তি দান করেন। এই শক্তির বলেই অটোলাইকাস 
অলিম্পাসের সন্নিকটস্থ পার্নেসাস পাহাড়টাকে চুরি করে নিয়ে যায়। 

হামিসকে একই সঙ্গে পশুপালন, বাবসাবাণিজা ও চৌর্যবৃত্তির দেবতাও 
বল। হয়। তখন পশুই ছিল মূল্যের মাপকাঠি । এছাড়া রাস্তাধাট, ব্যায়াম- 
বিদ্যা, উদ্ভাবনীশক্তি, বর্ণমালা শিক্ষা, বাখ্সিতা, ভাগাভিত্তিক যত সব খেলাধূল! 
প্রভৃতি যে সব আমোদপ্রমোদের দ্বার! মানুষ তার অবসরকাল যাপন করে, 
হামিস ছিলেন সেই সব কিছুর দেবতা | 

হামিস আবার বেশ রসিকও ছিলেন । মাঝে মাঝে অলিম্পানের অন্তান্ত 
দেবতাদের সঙ্গে রসিকতা করতেন তাদের জিনিস লুকিয়ে রেখে । একবার 
পসেডনের ত্রিশ্ল, এাফ্রোদিতের কটিবন্ধ আর আত্তিমিসের তীর লুকিয়ে 
রাখেন হামিল। চারদিকে খোজ'খোজ রব পড়েযায়। কিন্তু কোথাও 
ও সবের কোন হদিস পাওয়া যায় না। আঙগলে ওগুলো চুরি করে নেন 
হামিসপ। আসলে ওগুলে! হান্নিসের কোন কাজে লাগবে না। ওগুলো 
হারালে ওদের কি অবস্থা হয় ত। দেখে কৌতুকবোধ করার জন্তই ওসব চুরি, 
করেন তিনি । 

কিন্ত এই সব চুরি করা সত্বেও সব জেনে শুনে টা কিন্ত হামিসকেই 
বিশ্বাস করতেন বেশী যে কোন দৌত্যকার্ষে। মর্ত্যে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ 
অভিযান, বা কোন জরুরী কাজ থাকলে তিনি হাগ্রিসকেই পাঠাতেন ৷ সব 
কিছু খবরাখবর দান ব। সংগ্রহ তারই মাধ্যমে করতেন । 

হামিস একবার এক মত্যমানবীর প্রেমে পড়ে যান । মেয়েটির নাম 
হার্সে। সিত্রপম্এর কন্ঠা । তার বড় বোন আগ্রানে ছিল তার অভিভাবিকা। 
হ!মিসের মনের অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে আগ্রানো মোটা টাকা ঘুষ 
চায়। সে বলে যে এ টাক! পেলে তার বোনকে তুলে দেবে হাগিসের হাতে 
অথবা হামিসকে যেতে দেবে তার বোনের নৈশ শয়নকক্ষে । কিন্ত হািস 
টাক! নিষে আসতে গেলে সেই অবসরে এথেন কৌশলে আগ্রানোর মনের 
পরিবর্তন করে ফেলেন । হামিস টাকা নিয়ে এলে আগ্রানে। এই প্রেমের 
ব্যাপারে রুখে দাড়ায় হাধিসের বিরুদ্ধে। সে কিছুতেই তার বোনের কাছে 
যেতে দেবে না তাঁকে । অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে এক কালে পাথরে 
পরিণত করেন হামিস। 

হামিসের সবচেয়ে বড় কাজ হলো মৃতরা যাতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু- 
পুরীতে চলে যেতে পারে তার জন্ত পাতালপ্রদেশে এক বিরাট জায়গ! জুড়ে 
মৃত্যুপুরী নির্মাণ । গ্রীক জনজীবনে হামিসের প্রভাব অপরিসীম। তার 

পুরাণ-_২ 
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প্রমাণ শুধু অলিম্পিয়াতে নয় গ্রীৰদেশের বিভিন্ন শহরের বড় বড় রাস্থার 
মোড়ে হাখিসের যৃতি স্থাপিত আছে যুগ যুগ ধরে। 

পসেডন (নেপচুন ) 

দেবরাজ জিয়াসের ভাই পপেডন হলেন অন্থতম স্থপ্রাচীন গ্রীকদেবতা।। 
জিয়ামের অবিসংবাদিত প্রতভৃত্বের বিরুদ্ধে একবার বিদ্রোহ করেন পসেডন। 
তবে পরিশেষে তিনি তার সমুদ্রের রাজত্ব নিয়েই লত্ষ্ট থাকেন। সুবিশাল 

সমুত্রগর্ভে পলেডনের ছিল এক ন্বর্ণপ্রাসাদ আর ক্ষমফরাসের আলোদ্ারা 

আলোকিত এবং প্রবাল ও সমুদ্রগর্ভজাত পুষ্পরাজির দ্বারা শোভিত এক 
মন্দির। পসেডন বরাবর ছিলেন তার ভ্রাতুষ্পুত্রী এখেনের সমর্থক। তার 
সবচেয়ে প্রিয় জায়গা! ছিল কোরিনথ, প্রণালী । ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্যবহৃত 
মাছ ধরার বর্শার মত এক ব্রিশুল ছিল পসেডনের হাতে। তিনি যে রথে 
আরোহণ করতেন সে রথ যত সব জলপরী, তরঙ্গরূপ তুরঙ্গম আর সমৃদ্র- 
দানবের দ্বারা বাহিত হত। সমুদ্রের তরঙ্গমালাই তার রথাশ্ব হিসাবে 
কাজ করত । 

মাঝে মাঝে রেগে যেতেন পসেভন। তিনি যখন রাগে ফুলে ফুলে 
উঠতেন কোন কারণে তখন সমুদ্রে ঝড় উঠত । আবার কোন সময়ে খুব 
বেশী রেগে গেলে বিপজ্জনক তুফান, দুভিক্ষ, মহাযারী প্রভৃতির স্থষ্টি করে 
মানুষদের দারুণ কষ্ট দ্রিতেন। তীর স্ত্রীর নাম ছিল জলদেবী গ্যাক্ফিত্রাইত। 
এই স্ত্রীর গর্ভে ট্রিটন ও আরও কয়েকটি পুত্রের জন্ম হয়। রথের উপর' 
পসেডনের পাশে প্রায়ই বসে থাকতেন গ্্যাম্ফিত্রাইত। অনেকে বলেন 
পসেডন নাকি স্কাইলা নামে এক জলদেবীকে ভালবাসতেন বলে তার স্ত্রী 
এ্যাক্ষিত্রাইত এক নিদারুণ ঈর্ধায় ফেটে পড়েন। তখন তার তাড়নায় বাধ্য 
হয়ে স্কাইলাকে ছয়মাথা-বিশিষ্ট এক অন্ভুত জলজন্ততে পরিণত করেন পসেডন । 
এই ভরঙ্কর জলজন্ক সািলির কাছে সমুদ্রনারবিকদের ক্ষতি করার জন্ত ওৎ 
পেতে বে থাকত। সেইখানে এক ঘৃণি ছিল। সেই ঘৃধিতে কোন জাহাজ 
ব| নৌকো পড়ে গেলে তার আর রক্ষা থাকত ন1। তার উপ্টো দিকে ছিল 
চ্যারিষডিপ নামে এক পাহাড়। এই পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অনেক জাহাজ 
ধংস হয়ে যেত এক মুহূর্তে। কথিত আছে, চ্যারিবভিস্ প্রথম জীবনে 
পসেডনেরই এক কন্তা ছিলেন। পরে কোন কারণে তিনি তাঁর পিতৃব্য 
দেবরাজ জিয়াসের কোপে পতিত হুন। ক্রুদ্ধ জিয়াস তখন এক পাহাড়ে 
রূপাস্তরিত করেন চ্যারিবডিসকে। তাই আজকাল এক তীব্র উভর়সঙ্কটের 
স্চক হিসাবে স্কাইল। আর চ্যারিবভিসের নাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে । কোন 
তীব্র উভয়সঙ্কটে পড়লে ইউরোপের মানুষ “একদিকে স্কাইলা আর একদিকে 
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ভযারিবভিস' এই প্রবাদটি ব্যবহার করে থাকে। 

পসেডনের প্রোতিয়াস নামে এক পুত্র ছিল। ভবিষ্যধাণী করার এক 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল প্রোতিয়াসের | 

নেরেউস নামে আর এক জ্রপ্রাচীন জলদেবত। ছিল। তার পঞ্চাশটি 
কন্তা ছিল। এই সব জলকন্তাদের নেরাইদেস বলত । নেয়েউস ছিলেন বড় 
পরোপকারী । সমুদ্রের যে দিকটি শাস্ত ও স্তন্ধ নেরেউস ছিলেন সেই 
দিকটিরই অধিপতি । 

সমুদ্রের আর এক দেবতার নাম ওলিয়ানাস। ওসিয়ানাসের দীর্ঘ পরিবারে 
ছিল অনেক স্ত্রী। ইলেক্ট্র! ছিল তার অন্ততম। স্ত্রী। শোন! যায় দুঃখে 
অভিভূত হয়ে যখন সে কাদত তখন তার চোখ থেকে এক ধরনের হুলদে পাথর 
ঝরে পড়ত। ওসিয়ানাসের এক পুত্রের নাম একিলাস। তিনি ছিলেন 
গ্রীসের সর্বপ্রধান এক নদীর দেবতা । দিয়েতারার সঙ্গে হারকিউলেসের 
প্রেমের বাপারে একিলাল ছিলেন হারকিউলেসের প্রতিদবন্দী । 

গ্রকাস নামে এক মর্তামানব সমুদ্রের জলে পড়ে গিয়ে পরে জলদেবতাদের 
কপায় সে অমরত্ব লাভ করে এবং এক অপদ্দেবতায় রূপান্তরিত হয়। 
ওসিয়ানাসপুত্র একিলাসের নাকি হাজার হাজার ভাই ছিল। তার! সবাই 
ছিল নদীদেবতাঁ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল একিলাস । 

শ্্রীকবীর একিলিসের মাতা খেটিস ছিলেন অন্ততম 'জলদেবী। থেটিসের 
স্বভাবটা ছিল চপল প্রক্কৃতির। ক্ষণপ্রণয়ের চুল ছলনাজাল বিস্তারে তিনি 
ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একবার নাকি থেটিপ মত্যভূমির এক রাজ। পেলেউসের 
সঙ্গে দেহসংসর্গে মিলিত হয়। পরে তিনি বলেন পেলেউস তাঁর বহিরঙটুকুই 
শুধু স্পর্শ করতে পেরেছেন। তার দৈব অন্তর্জীবনটিকে.স্পর্শ করতে পারেননি 
মোটেই । যাই হোক, তাদের এই দেহমিলনের ফলে শ্ত্রীকবীর একিলিসের 
জন্ম হয়। থেটিসের সঙ্গে দেহমিলনের আগে পেলেউন আনুষ্ঠানিকভাবে 
বিয়ে করেন থেটিসকে। কিন্তু সে বিয়েতে ঝগড়ার দেবী এরিস নিমস্ত্রিত হননি 
বলে তিনি পরবর্তীকালে বাধা স্থষ্টি করতেন তাদের মিলনের পথে। 

থেটিস সাধারণত শাস্তির দেবী। তিনি কারে। শোক দুঃখ সহ করতে 
পারতেন না। হালসিওন নামে এক মত্্যমানবী স্বামীর শোকে সমুদ্রের জলে 
ঝাঁপ দেয়। তীর স্বামী লেইক্স জাহাজডুবি হয়ে মারা যায়। তাই 
হ্যালসিওন শোকে অভিভূত হয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করে । তখন 
খেটিস তার ছুংধ দেখে তাকে ও তার মুত শ্বামীর আত্মাকে পাখিতে পরিণত 
করেন। তার! তখন পাখিরূপে দুজনে একসঙ্গে বাপ করার জন্ত বাস তৈরি 
করে। কিন্তু পরে সে বাসাটিও ভেসে যায় সমুদ্রেরু জলে । 



২০ গ্রীক পুরাণ কথা 

দুটো 
স্বর্গলোক অলিম্পাসে যে বারে। জন প্রধান দেবতার আলন আছে প্রুটোর 

সেধানে কোন স্থান নেই। তিনি হচ্ছেন পাতালপুরীর রাজা। পাতালপুরীর 
যে অংশের নাম হেডস্ সেটিও গ্লুটোর রাজোর অন্তর্গত । অন্ধকার পাতালপুরীর 
দেবতা বলে প্রুটোর 'মৃতিটি অদ্ভূতভাবে কল্পনা কর! হয়েছে। তার চেহারাটি 
ঘন কালো । কালে৷ আবলুপ কাঠের তৈরি তার সিহাসন। তার রথের 
ঘোড়াগুলি কালো । তার হাতে সব সময় থাকত একটি দ্বিমুখী বর্শা। তার, 
মাথায় এমন একটি শিরস্ত্রাণ থাকত কালো রঙের যার উপর চোখ পড়লেই 
অদৃশ্য হয়ে যেতেন প্লুটো, তাকে আর দেখ! যেত না। মর্তলোকে প্রুটোর 
উদ্দেশ্যে যে সব পৃজ1 অনুষ্ঠিত হ্য় তা সব হয় গভীর রাতে । বলির পশুদের 
কাচা রক্তের শ্রোত বয়ে যায় প্রুটোর মন্দিরের সামনে । পশুর কাচা রক্তের 
অঞ্জলি দেওয়! হয় প্ুটোর উদ্দেশ্রে | 

অন্ধকারের রাজ! প্লুটোর চেহারাটা কালে' হলেও তাঁর জীবনের সবটাই 
কিন্ত কালে। আর অন্ধকার নয়। অবিমিশ্র কঠোরভায় গড়া ছিল ন 
তার মনটা । তার যনের মধ্যে যেমন একটা নরম দিক ছিল তেমনি তার 
অন্ধকার জীবনের মধ্যেও একটা উজ্জল দিক ছিল। সেটা হলো তার 
ভালবাসা । পাপিফোনের প্রতি গ্ুটোর অকৃত্রিম ও অবিচল ভালবাসাই 
তার জীবনের সবচেয়ে উজ্জল দিক, তার মনের সবচেয়ে নরম আর মধুর দিক। 
পাসিফোনেকে একবার বয়ে নিরে এসে তার পাতালপুরীর সিংহাসনে বসিয়ে 
দেন প্লুটো । ঠিক হয় পাপিফোনে গ্লুটোর পাশে এই পাতালপুরীতে কাটাবেন: 
বছরে মধ্যে ছ মাস। 

কিন্তু এই ছমাস থাকতে গিয়ে পাতালপুরীর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার পাপি- 
ফোনের সত্তার মধ্যে ঢুকে যায় । এই ছমাস অর্থাৎ যতদিন পাতালপুরীতে, 
থাকে পাসিফোনে ততদ্দিন সে হয় ভাইনীদের দেবী হিকেট। 

ডায়োনিসাস (বেকাস ) 
জিয়াসের গুঁরসে সিমেনির গতে জন্ম হয় ভায়োনিসালের। তিনি বয়সে 

যুবা, সুদর্শন । তার চেহারার মধ্যে একট। মেগ্লেলি ভাব স্ম্পষ্ট । তার পরনে 
সিংহের চামড়া, মাথায় আঙ্গুরপাতা৷ । তার মাথার চুলগুলো কুঞ্চিত, গলার, 
দুদিকে থোকা থোকা আঙ্গুর ঝোলে। তার হাতে একটি দণ্ড আছে; সে 
দণ্ডটি সব সময় আইভি আর আঙ্গুরলতায় শোভিত। 

গ্রীস দেশে যে কোন নাটক শুরু হবার সময় কোরাসদল ডায়োনিসাসের 
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গুণগান করে। ভাষোনিসাসপের অন্ত নাম বেকাস | বেকাসকে মদের 
দেবতাও বল হয় । এই বেকাঁসকেই রোমে বল! হয় বেকানিনিয়া। বেকাস 
নাকি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং তিনি নাকি ম্দূর ভারতবর্ষ ও 
প্রাচ্যের বহু দেশে যান এবং বিভিন্ন দেশ হতে বিভিন্ন জীবজন্ত সংগ্রহ 
কন্রন। বাভন্ন অরণা থেকে বাঘ ও পি:হ সংগ্রহ করে তাদের তার রথে 
সংযোজিত করেন। ছ[গলের পাওখলা চারজন বোকা ভাডকে তার সহচর 
হিসাবে কল্পন। কর? হয়। বেকাদের সঙ্গে কুষ্ট্রকেশ। উন্মাদ প্রকৃতির নারী ঘুরে 
বেড়াত। তাদের বল! হত মেনাদ। তাদের দেখলেই শান্ত প্ররু-তর যে 
কোন মানুষ বা দেবতা তার্দের এড়িয়ে চলত । বেকাসসনক্দিনী এই সব 
মেনাদদের অনেকে পূজা করত । থিবস্এর রাজ প্যানথিয়াস প্রথমে এই 
পুজা বন্ধ করেন। কিন্তু এই রাজা যখন একদিন এক জায়গাষ একটি গাছের 
উপর উঠে লুকিয়ে গ| ঢাকা দিয়ে একটি বাড়ির উপর নজর রেখে দেখছেন 

বাডিতে মেনাদদের পুজা হয় কি না তখন ভূলক্রযে রাজার মাও অন্তান্ত 
নারীর! মেনাদদের ইচ্ছায় প্যানখিয়াসকে গাছ থেকে নামিয়ে মারতে শ্ররু 
করে। কারণ এর আগেই মেনাদ্দরা ও বেকাস প্যানখিয়ালকে নাীতে 
পরিণত করেন । নারীবেশিনী প্যানিয়াসকে শত্রদের চর ভেবে তার 
মা ও অন্তসব নারীর! তাকে গাছ থেকে নামিয়ে যারতে মারতে তার দেহটাকে 
টুকরো টুকরো করে ফেলে । 

ভায়োনিলাস ও জলদন্থ্যদ্ের সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। 
একবার ভায়োনিসাস এরিয়াদনের কাছে যাবার সময় সমুদ্রে জলদন্থ্যদের 

কবলে পড়ে যান। ডায়োনিসাসকে একজন সাধারণ পথিক ভেবে তাকে 

জাহাজের এক জায়গায় বেঁধে রাখে জলদন্ারা। তারা ঠিক করে 
ডায়োনিসাসকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেবে । কিন্তু সেই জাহাজের 

একজন বুদ্ধিষান নাবিক ছদ্মবেশী ভায়োনিসাসকে দেখে বুঝতে পারে তিনি 
একজন মানুষ নন, নিশ্চয়ই কোন দেবতা । জে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে 

সাবধান করে দিল । কিন্তুকাপ্টেন তীকে মুক্তি দেবার আগেই নিজের 
মুক্তি নিজেই রচনা করে নিলেন ডায়োনিসাস। শুধু তাই নয়, এমন এক 
অলৌকিক ঘটনা তাদের প্রত্যক্ষ করালেন যা! দেখে ্তস্তিত হয়ে গেল তারা 
অপার বিস্ময়ে । সহসা দেখা গেল জাহাজের মাস্তুলটা আঙ্গুর ও আইভি 
লতায় ভরে গেছে । জাহাজের পাল থেকে সুগন্ধি যদ ঝরে পড়ছে। সঙ্গে 

সঙ্গে অদৃশ্য কোন মানুষের দ্বার গীত এক মধুর গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে 
লাগল। ক্যাপ্টেন ও নাবিকর! এ দৃশ্য দেখে বিন্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং 
তারা নিঃসন্দেহে বুখতে পারল ভায়োনিসাস একজন মানুষ বা পথিক নয়। 

কিন্ত ব্যাপারটা বুঝতে বড় দেরি হয়ে গেল তাদের । ইতিমধ্যে দেখা 
গেল রজ্জুবদ্ধ সেই বন্দী মানুষটি কোন যাছুবলে এক সিংহে পরিণত হয়ে 
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উঠেছে আর তার পিছনে একটি ভালুক রয়েছে । সিংহবেষী ভায়োনিসাল 
এবার জাহাজের ক্যাপ্টেনের দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল । অন্তান্ত 
নাবিকরা জলে ঝাঁপ দিলেও ডায়োনিসাস তার্দের জলপরী বানিয়ে দিলো! । 
কিন্তু সেই বিজ্ঞ ও হৃবিবেচক নাবিকটির কোনক্ষতি করলেন না ডায়োনিসাস । 
তিনি শুধু তাকে বললেন, সে যেন তকে ন্যারসসের উপকূলে পৌছে দেয়। 
সেখানে গিয়ে এরিয়াদনের সঙ্গে দেখা করেন ডায়োনিসাস। 

এরপর ডায়োনিসাস একবার আইকারিয়াস নামে এক এথেন্সবাসীর 
বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আইকারিয়াসের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে 
বললেন, তুমি আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি মদের যে শক্তির কথ! জান তা 

তোমার প্রতিবেশীদের দান করো! । কিন্তু তার অকৃতজ্ঞ প্রতিবেশীর সেই 
মদ খেয়ে নেশা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইকারিয়াসকে পিটিয়ে মেরে ফেলে । 
তথন তার মেয়েকে তার বাবার কবরের কাছে নিয়ে যাওয়! হয়। সে নিজেও 

তার পিতার শোকে প্রাণত্যাগ করল । তখন ভায়োনিসাস পিতা ও কন্যার 

আত্মাকে আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে স্থান দিয়ে তার অন্তর্গত এক একটি 
নক্ষত্র করে অমর করে রাখলেন তাদের | 

কামদেব কিউপিডের মত বেকাসকেও প্রায় একালের দেবত। বল চলে। 
কিউপিডের মত বেকাসেরও কোন প্রাচীনত' নেই । অবশ্য প্রাচীন নবীন 
সব দেবতারাই সাধারণভাবে সকলেই চপলমতি, চুল প্রেমাভিনয়ে সকলেই 
অস্বাভাবিকভাবে তৎপর । একই দেবতা বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ছদ্মবেশে 
স্বর্গ ও মর্তালোকে এমনভাবে যখন তখন ঘুরে বেড়ান যে তাঁদের অনেকেরই 
নাম বিভ্রান্তির সৃতি করে। 

অলিম্পাসে যে সব দেবতা আছেন তার সবাই গ্রীসের দেবতা নন । 
তাঁদের যধ্যে কিছু আবার বাইরে থেকে আমদানি করা । যেমন আইসিস 
ও সেরাপিদ এ রা ছুজনেই বিদেশী দেবতা! । আর এই সব বিদেশী দেবতারা 
অলিম্পাসে ভিড় করার ফলে সেখানকার প্রাচীন দেবতাদের ভাগে অমৃত 
প্রভৃতি দেবভোগ্য খাছ্য ও পানীয় কম পড়ে যায়। পরে কারা অলিম্পাসের 
আসল দেবতা আর কারা বিদেশাগত, আর কারাই বা আসল দেবতা না হয়ে 

দেবতার ভাণ করে নিজেদের দেবতা বলে চালাবার চেষ্টা করে তা বিচার 
করার জন্ত সাতজন সদস্যবিশিষ্ট এক সমিতি গড়ে তোলা হয়। এই সমিতির 
মধ্যে চারজন ছিলেন জিয়াসের বংশোদ্ভুত আর তিনজন ছিলেন প্রাচীন 
শনিগোষ্ঠীর | 

ুটাস 
গুটাস হচ্ছেন ধনসম্পদের দেবতা । মাটির গর্ভে খনিতে যে সব মূল্যবান 

ধাতু পাওয়া বায় তিনি সেই সব কিছুর রক্ষাকর্তা। খনিজ সম্পদ মত্যভূমিতে 
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আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুটাসের আদর বেড়ে যায়। 
অনেকে বলে ঞুটাসকে জিয়াস অন্ধ করে দেন । এর অর্থ হলে! এই যে 

মানবজাতির মধ্যে ধনসম্পদ বিতরণের ব্যাপারে প্ুটাস কোন গুণ বিচার 
করেন না । উদ্দাসীনভাবে যাকে তাকে যখন তখন ধন দান করেন । 

থীবস্ঞর মন্দিরে টাইক নামে ধনসম্পদের যে দেবী আছেন তিনি শিশু 
প্লুটাসকে ধারণ করে আছেন । তিনিও অন্ধ এবং একটি বলের উপর তিনি 
্লাড়িয়ে আছেন । অর্থাৎ তাঁর অবস্থিতি কখনো স্থির নয়; তিনি চঞ্চলা। 
তার হাতে একটি ফোপরা শিং আছে । ষেই শিংঞএর মাধ্যমে উদাসীনভাবে 
অবিবেচনার সঙ্গে ধন বিতরণ করেন। এই শিংটির নাম কঙ্জকোপিয়া। 
প্ুটাসের সংসারে তিনজন আনন্দ ও উৎসবের অপদেবতা ছিল । এদের নাম 
হলে! মোমাস, কমাস আর প্রিয়াপাস। 

গ্রীসদেশে মানুষের বিভিন্ন গুণ ও দোষগুলিকে এক একটি দেবীর মধ্যে 
মূর্ত করে দেখা হয়েছে । এইভাবে প্রতিটি নিধিশেধ গুণ বা দোষকে দেবী- 
রূপে কল্পনা করে তাকে বিশেষিত করা হয়েছে । এই সবগ্ুণ দোষের 
দেবীদের মধ্যে এ্যালান্কে বা প্রয়োজনীয়তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রধান। 
এই দেবীর কাছে অন্তান্ত দেবীরাও মাথা নত না! করে পারে না। এট] হচ্ছে 
পাপপ্রবৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি সকল মানুষের মধ্যে পাপপ্রবৃত্তি 
জাগিয়ে বেড়ান । হ্থ ও মন্দগতি নেমেসিস হচ্ছে প্রতিহিংসা বা অন্ুশোচনার 
দেবী। এর গতি খুব ধীর বলে ইনি সবক্ষেত্রেই বড় দেরীতে আসেন 
মান্থষের জীবনে । থেষিস হলেন আইনের দেবী । এ ছাড়া সার! গ্রীপদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরে উদ্চম, দয়া, লজ্জা, ওজর ও প্ররোচনাকেও এক 
একজন দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে । হোমারের যুগে মৃত্যু ও তার ভাই 
ঘুমকেও এক প্রাচীন দেবতারূপে কল্পন! করা হয়। 

স্বপ্রদের এক ধরনের অপাধিব দৃূতরূপে কল্পনা করা হয়েছে । শ্বপ্রদেয় 
মধ্যে ভাল মন্দ ছুইই আছে। স্বপ্ররা হলো৷ জমকালো রুষ্ণবর্ণ পোষাক' 
পরিহিত রাত্রির সস্তান। রাত্রি বা নিশাদেবীর ছুই রূপ আছে- ফসঞফ্োরাস 
আর হেসফোরাম। ফসফোরাম হলে। সকাল আর হেসফোরাস সন্ধ্যা । 
রাত্রিতে মফিয়ামের কোলে যার! ঘুমিয়ে থাকে একমাব্র তাদের কানে কানেই 
স্বপ্নুরা কথ। বলে । 

সন্ধ্যাতারা এ্যাহ্ীয়। ও অন্তান্ তারকার! চন্দ্রদেবীর সহচরী। গ্রীকপুরাণে 
সর্ষের চারটি অশ্বের কল্পনা করা হয়েছে । সুর্যের মত বায়ুর দেবতারও চারটি 
অশ্ব আছে। এদের নাম হলো বোরিয়াস, ইয়ারাল, জেফাইরাস ও 

নোত্তাস। এর] হলে। উদবাদেবী ইয়স ব। অরের। আর সন্ধাতারা এ্যান্ীয়ার 
সন্তান। মতান্তরে এরা বামুর অশ্ব নয়, এর! চারজনই ভাই, বামুর বিভিন্ন 
গ্রকারভেদ। এদের কোন পাথিব রূপ নেই; এদের বায়বীয় সত্তা 



২৪ গ্রীক পুরাণ বথা 

ইয়োনাসের গুহার মাঝে অবস্থান করে। প্রয়োজন হলে এরা পাখনাওয়ালা 
এক একটি দেবযূবকের রূপ ধরে দেবতাদের আদেশ পালন করে। 

জেফাইরাসের স্ত্রীর নাম ফুলের দেবী ক্লোরিস। রোমক পুরাণে এই 
এই ক্লোরিঘকেই ফুলের দেবী ফ্লোরা বলা হয়। ক্লোরিসের বান্ধবী ও সহ- 
ক্িনী হলো পযোনা। এই পমোনার স্বামী হলেন খতুর দেবতা! 
ভাতৃর্মনাস। বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন বেশ ধারণ করে ভাতুর্মনাস। কখনো 
ভূমিকর্ষণকারী, কখনে। শশ্যকর্তনকারী, কখনো ফলপংগ্রহকারী, কখনো 
টশলতুষারশ্রভ্র এক লোল-চর্ম। বুদ্ধ আবার কখনে। ব। সুদর্শন যুবকের বেশে 
পমোনাকে ভালবেসে আদর করে সে। 

আবার তিনটি খতুর কল্পনাও গ্রীকপুরাণে আছে। এদের নাম হলো 
ইউনোমিয়া, ডাইক আর ইংরন। জিন্মাসের রসে থে-মহদের শর্ভে এদের 
জন্ম হ়। এর কখনো এ্যাফো দিতে, কখনে। ব এপোলোর দেবা করে। 
খতুর সংখ্য। যাই হোক গ্রীকর| শীত খতুর কোন মর্ধাদা দেয় ন।। 

গ্রীকপুরাণে দেবীদের ক্ষেত্রে সব সমর তিনজনের নাম দেখা যায়। কোন 
বিষয়ে কোন দেবীর উল্লেখ থাকলে ত্রয়ীর উল্লেখ পাওয়া ঘায়। যেমন 
ভাগ্যদেবী তিনজন-__ক্রোদে।, ল্যাচেসিস, গ্রযাত্রপস। এই তিনজনেই 
মানুষের জীবনের সুতো কেটে চলেন অনবরত । আবার ক্রোধের দেবীও 
ভিনজন | এরা হলেন ত্রাইফোনে, এ্যালেকৃটা ও মেগেরা। তাদের 
ইউরিনায়েস বল! হয়। 

বর্তমান গ্রীক লোকসাহিত্যে বল। হয় গ্রীক দেবীদের ক্ষেত্রে যেমন প্রায় 
সব সময় ত্রয়ীর উল্লেখ পাওয়! যায়, দেবতাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা পাওয়। যায় না। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যায় অলিম্পাসের তিনজন প্রধান দেবভ্রাতার মধ্যে ছুজনকে 
ত্বর্গলোক থেকে বিতাড়িত করে জিয়াস একা দেবরাজের আসনে অধিষ্ঠিত 
আছেন । পসেডন সমুদ্রের অধিপতি আর প্লুটো নরকের অধিপতি হলেও 
তারা হ্বর্গালোক থেকে চিরনির্বাসিত। ম্ৃত্যুপুরীতে যে তিনজন বিচারক 
স্বুত মানুষদের কর্মীকর্ম বিচার করে থাকেন তদের মধ্য শুধু মাইনস আর 
র্যাডামেনথাসেরই কাজের পরিচয় পাওয়া! যায়। আর একজন বিচারকের 
স্পেন উল্লেখই পাওয়! যাঁয় ন।। 

দেবতারা বা অপদেবতারা শধু স্বর্গ ও পাতালপুরীতে থাকেন না, মর্ত্য- 
ভূল্মতে ঘে সব প্রধান প্রধান প্রাকতিক উপাদান আছে সেগুল্পর মধ্যেও 
এক একটি অপদেবতা আছে । যেমন প্রতিটি নদী বা বর্ণাতে একটি করে 
জলদেবী বা! নাইয়াদ আছে। প্রতিটি গাছে আছে ভ্রায়েদ। প্রতিটি পর্বতে 
আছে ওরিয়াইদ আর প্রতিটি অরণ্যে আছে স্থাটায়ার | 

এছাড়া বহু ছুর্গৰষ ও অজানা জায়গায় দৈত্য, দানব, সেপ্টর, শিমেরা, 
আমাজন, সাইরেন, সাইক্লোপ ও হাইপারবোরিয়ান নামে বনু অতিপ্রান্কত 
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কিন্তু গ্রীসদেশের পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে প্যান হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ। আসলে প্যান হচ্ছেন প্রকৃতির দেবতা। তার যৃতিটি বড় অন্তুত 
ধরনের | তার মাথায় শিং আছে, কানের পাতাগুলো পাতলা আর বড় 
ধারাল। তার পাগুলে ছাগলের পায়ের মত। সাধারণতঃ তিনি থাকেন 
আকেডিয়ার অরণাচ্ছাদিত পাহাড়ে । কোন কারণে তার মধ্যা্ের দিবা- 
নিদ্রা ভঙ্গ হলেই তিনি বিকট যৃর্ঠিতে আবির্ভূত হয়ে পাথকদের ভীতি 
প্রদর্শন করেন। 

হাঠিসের ওরগে কোন এক জলদেবীর গর্ভে জন্ম হয় পানের । কথিত 
আছে, পানের কিভুতকিমাকার চেহারা দেখে তার ম! ভয় পেবে যায়। 
পানের গলার স্বর এমনই কর্কশ আর ভয়ঙ্কর যে ম্যারাথন যুতদ্ধর সময় তাঁর 
গলার স্বর অস্ত্রের বঙ্কারকেও হার মানায় এবং তা শুনে পারলিকর! ভীত হয়ে 
পালয়েযায়। 

পানের বাশী সম্বন্ধে একটি কাহিনী শোনা যায়। একবার প্যান পিরিস্কস্ 
নামে এক জলপরীকে ভালবাসে । কিন্তু পানের বিরুত দেহ দেখে তার 
ভালবাসার ডাকে সাডা দিতে পারে না সিরিঙ্কস্। তবু একদিন তাকে 
কোনরকমে ধরে পান যখন আলিঙ্গন করছিল তখন কোনরকমে নিজেকে 
পানের বাহ বন্ধন থেকে ছাড়ষে নিয়ে পালিয়ে যায় সে। কিন্তু পান তাকে 
সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে । তখন লিরিঙ্কস্ তার প্রাণরক্ষার জন্য কাতরভাবে 
প্রার্থনা জানায় প্যানের কাছে । কিন্তু পান তাকে নলখাগড়া গাছে পরিণত 
করে। আর দেই নলখাগড়া গাছ দিয়ে চমৎকার এক বাশি ঠতরি করে 
প্যান। সেই বাশির অপূর্ব স্বর গ্যাপোলোর বীণার সঙ্ষে পাল্লা দিয়ে 
চলে । 

পান প্রথমে ছিল এক আঞ্চলিক অপদেবত! এবং ভায়োনিসাস ও 
এাফ্রোদিতের সেবক আর সহচর। কিন্ত পরে এই প্যানই প্রকৃতির 
সর্ববাপী সত্তার মূর্ত প্রতীক এক দেবতারূপে পরিগণিত হন । খুস্টের জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গে পানের প্রভাব গ্রীসদেশে কমে যায় এবং খুষ্টধর্মাবলম্বীর। প্যানকে 
বিকৃতরূপে চিত্রিত করে দেখাতে থাকে । 

পৌরাণিক অপদেবতা ও বীরপুরুষের 
গ্রীসদেশের পৌপাণিক বীবদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় 

ক্যাস্টর ও পোলাক্সের কখা'। এরা ছিলেন দুই ভাই । এরা দুজনেই ছিলেন 
অর্ধদেবতা ও অর্ধমানৰ | এই ছুই ভাইএর নাকি জন্ম হয় হাপের ডিম 
থেকে। এদের বোনের নাম ক্ন্দরী হেলেন। যার জন্ত গ্রীমের অসং্য 
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লোককে অকালে নরকে যেতে হয়। ক্যাস্টর ও পোলাক্সের জন্ম ভিম থেকে 
হলেও তীরা জিয়াসের গুরসজাত। জিয়াসের গুরসজাত বলে আকাশবানী 
হয়, তাদের দুই ভাইএর একজন দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করবেন। আর এক 
ভাইকে সাধারণ মানবজীবন যাপন করে মানুষের মতই মরতে হবে । 

ল্যাসিডিমোনিয়ার রাজা টিগারিউস ক্যাস্টরকে পালকপিত। হিসাবে মানুষ 
করতে থাকেন । তধে দুই ভাইএর মধ্যে খুবই মিল ও সত্ভাব ছিল। কিন্ত 
তাদের মধ্যে কেউ জানতেন নাকে তাদের মধ্যে অমরত্বপ্লাভে ধন্য হবেন। 
তাই তারা প্রায়ই বঙ্গাবলি করতেন তার! ছুজনেই একসঙ্গে মরবেন। তারা 
ছুজনে পরম্পরকে এমন ভালবাসতেন যে কেউ কারো মৃত্যুশোক সহ করার 
কথ। ভাবতেও পারতেন না। 

কিন্তু তারা যাই ভাবুন, একবার এক প্রতিদ্বন্দিতায় ক্যাস্টর অকালে নিহত 
হন। একথা জানতে পেরে জিয়াস ক্যাস্টরের হত্যাকারীকে বজপাতে নিহত 
করেন। এদিকে ক্যাস্টরের মৃতযুশোক কিছুতেই ভুলতে পারলেন না 
পোলাম্স। কোন কিছুতেই সাত্বনা পেলেন না । অবশেষে তিনি ম্বর্গে গিষে 
পাকাপাকিভাবে ব্যবস্থা করেন শোকযন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবার জন্ত । পোলাঝ 
ত্বর্গ দেবরাজ জিয়াসের কাছে বলেন ভাইকে মৃত্যপুরীতে রেখে তিনি একা 
অমরত্ব বা স্ব্গন্থখ ভোগ করতে চান না। তার থেকে এই অমরত্ব তার! 
দুজনে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ভোগ করবেন সমানভাবে । অর্থাৎ 
তারা দুজনে বছরের অর্ধেক সময় স্বর্গে থাকবেন আর অর্ধেক্ক সময় নরকে 
পাতালপুরীতে থাকবেন । পরে এই ছুই ভাইএর আত্মা আকাশে জেমিনি; 
নামক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে স্থান পায়। 

মত্্যভূমিতেও প্রচুর ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করেন এই দুই ভাই। গ্রীদদেশের 
বহু জায়গায় এই দুই ভাইএর মৃতি পুজা করা হয়। ক্যাস্টরের খ্যাতি ছিল 
রথ চালনায় আর পোলাক্স ছিল বক্সিং থেলায় অতীব পারদর্শী । তাই হািস 
বা হাঞিউলেদেব মতই তাদের ক্রীডাদেবতা হিসাবে ভক্তি করতেন গ্রীসের 
জনগণ | ৃ 

পরবর্তীকালে আবার ক্যাস্টর ও পোলাক্স সমুদ্রনাবিকদের ত্রাণকর্তা 
হিসাবেও কীতিত হন। সমুদ্রে বিপদকালে বহু নিষজ্জমান জাহাজের 
মাস্্লের উপর সহলা! আবিতূ্তি হয়ে রক্ষা করেন যাত্রী ও নাবিকদের । 
স্থলভাগেও যুদ্ধের সময় অনেক টৈনিক আবার এই দুই দেবভ্রাতাকে স্মরণ 
করেন। তাদের বিশ্বাস ছুটি সাদা ঘোড়ান় চেপে এই ছুই ভাই সহস' 
আবিভূতি হয়ে উদ্ধার করবেন তাদের । 
« সুদুর রোমেতেও. পোলাল্সভ্রাতারা পুঁজিত হন দেবতারপে । ম্যারাথন 

যুদ্ধে যেমন মৃত থিপাদ মৃত্যুপুরী থেকে এসে এখেন্সবাসীদের অতিগপ্রাকৃত 
সাহায্য দান করেন তেমনি পোলাকঝ্স ভ্রাতারাও রোমে একবার লেক 
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গেরিলাদের যুদ্ধে আবির্ভূত হয়ে কোন এক রোমক প্রশাসনকে জয়ী করে 
তোলেন। 

কিন্ত পোলাঝ্সত্রাতাদের প্রতি ভক্তির সুফল সন্বদ্ধে অনেকে আবার 
সন্দেহও করে। এই ভক্তির উদ্টোফলও অনেক সময় ফলে । একবার কোন 
এক যুদ্ধের সময় শিবিরে গ্রীকরা পোলাক্স ও ক্যাস্টরের নামে এক উৎসবের 

আয়োজন করে। কিন্তু তার কোন স্থৃফল তারা পায়নি? উদ্টে তাদের 
শত্রুপক্ষের কয়েকজন বকযু অতকিতে শিবিরে ঢুকে বহু স্পার্টানকে হত্যা 
করে চলে যায়। 

কিছু গ্রীক গ্রতিহাসিকের মতে গ্রীসদেশে প্রাচীন বীরপৃজ। প্রচালিত 
ছিল। কোন ব্যক্তি অপাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিতে পারলেই সাধারণ 
লোকেরা তাকে তার স্তর পর তার সমাধিক্ষেত্রে পূজার অঞ্জলি দান 
করত । 

এই বীরপূজার স্ৃযোগে অনেক বীরও তার্দের জীবদদশাতেই দেবত্বের দাবি 
করত। গ্রীকবীর আলেকজাগ্ার তার বীরত্বের অহঙ্কারের বশত্র্তা হয়ে 
বলতেন তিনি নাকি একিলিল আর জুপিটারের বংশধর | অনেক সম্রাট ও 
শাসক তাদের জীবদ্দশাতেই তাদের সম্মানার্থে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । শোনা 
যায় প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ্ হিপ্পোক্রেটের প্রতিযুতির সামনে পুজার অঞ্জলি দান 
করা হত । গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর সম্মানার্থে ই তার যৃত্তির সামনে এক বেদী 
নির্মাণ করে পুজার ব্যবস্থা হয়। প্রাচীনকালের মানুষ যাকে তার্দের পরম 
পরোপকারী বন্ধু হিসাবে শ্রদ্ধা করত অথবা! যাকে ভয়ঙ্কর অত্যাচারী হিসাবে 
ভয় করত, তাকেই অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক পুরুষরূপে 
মনে করত এবং তাকে পুজা করার ব্যবস্থা করত" গ্রীকবীর একিলিস ও 
ট্য়বীর ঈনিসকে তখনকার মানুষ সত্যিই অতিমানবিক ক্ষমতাবিশিষ্ট পুরুষ 
বলেই জানত । রোমেতে রোমুলাস ও তেমাসকেও তাই ভাবা হত। 
এইভাবে দেখা! যায় বহু বীরের সমাধিস্তস্ত কালক্রমে পুজার বেদীতে পরিণত 
হয়। দেশের চারণ কবিরা আবার এই সব প্রসিদ্ধ বীরদের জীবনের কথা 
ও কাহিনীগুলিকে কাবারূপ দান করে তা গান করে বেড়াতেন দেশের সর্বত্র । 
ফলে এ সব বীররা অমরত্ব লাভ করতেন লোকের মুখে মুখে, গল্পে ও 
গাথায়। 

সেকালে গ্রীন ও রোমে কবি বাঁ চারণকবিদের এক বিশেষ সামাজিক 
মর্যাদা দান করা হত। আলেকজাগ্ার খীবস্ জয় করে সেখানে সবকিছু 
ধবংস করার সময় কবি পিগ্ডারের বাড়িটিকে বাদ দেন। 

কথিত আছে, একবার স্পার্টায় এক আকাশবাণী শোন! যায়, তাদের 
তদাশীস্তন শক্র এখেন্সবাসীদের মধ্য থেকে এক বাক্তিকে তাদের নেতা 
হিসাবে নির্বাচন করে বেছে নিতে হবে। তবেই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করবে । 
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একথা শ্রনে এখেন্সবাসীরা এক খোঁড়া স্থুলমাস্টার তারতেউলকে পাঠায়। 
তারতেউন তখন এমন সব আবেগপ্রবণ দেশাত্ববোধক গান রচন। করেন 

যা শুনে স্পার্টার সৈন্তর! অনুপ্রাণিত হয়ে বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে এফনজাবে যুদ্ধ 
করে যাতে শেষ পর্মস্ত তাদেরই জয় হয়। সেই সব গানের কিছু কিছু লোকের 
মুখে মুখে আজও শোন! যায় । 

হোমারের পর যে সব প্রসিদ্ধ ও শক্তিমান কবিরা গ্রীসদেশের কাবাকলাকে 

সমবদ্ধ করেন তারা হলেন আফ্চিলোকাস, স্টেসকোরাস ও সাইমোনাইদেস | 
সাইমোনাঈদেসের ক'নত। সব পাওষা না গেলেও তিন নাকি “এাপোলো- 

নিযালএর আগোনটিক। নামে এক মহাকাব রচনা করেন । এই মহাকাবাই 
নাকি পরবশীকালে ভাঞ্জিলের ঈ-নডের ভে ত্ভৃ্ম রচনা করে । 

পেকালে গ্রীসে যে সব প্রধান প্রধান ক্রীডা প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত হত, 

ফেই সব ক্রীড়াঞ্ু্ানে সমবেত করিদের মধো কবিতা ও গানের প্রতি- 
যোশিতা হত। ফলে এই সব উত্পব ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা 
রচিত হত। 

খুস্টের জন্মের ছয়শে। থেকে আটশো বছর আগে গ্রীসদেশে সারা বছরের 
বিভিন্ন সময়ে চারটি প্রধান ক্রীড়। প্রতিযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি 
হলে বিখ্যাত অলিম্পিক গেমস, পাইখিয়ান গেমস, ইসথমিয়ান গেমস আর 
নেমিয়ান গেমশ। এই চারটি ক্রীড়াপ্রতিযোগিতাই চারজন প্রধান দেবতার 
দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হয় । 

এর মধো সবচেয়ে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ হলো। অলিম্পিক গেমস । খৃস্টের 
জন্মের প্রায় আটশো বছর আগে এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শুরু হলেও 
কখন থেকে ঠিক তা শুরু হয় সেকথ। সঠিকভাবে বলা যায় না। আসলে এর 

আরম্ভকাল এক আবহুমানকাল প্রাচীনতায় তলিয়ে গেছে । কিন্তু আরম্তকাল 
যাই হোক, স্বয়ং দেবরাজ জিয়াস তার ক্রোনাস জয়ের পর বিজয় উৎসব হিসাবে 
এই অনুষ্ঠানের নাকি প্রবর্তন করেন । এঠ প্রতিযোগিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় 
অলিম্পিয়ার মন্দিরের সম্মুশস্থ এক বিশাল প্রান্তরে যার পাশ দিয়ে আলফিয়াস 

নদী বয়ে গেছে পেলোপনেসিয়ার পশ্চিম উপকূলের দিকে । এ প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয প্রতি চার বছর অন্তর | 

পাইিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় ডেলফিতে যার প্রাচীন নাম পাইথো। এ 
অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন এাপোলো। অলিম্পিক গেমস্ঞর মত পাইিয়ান 
গেষস্ও অনুষ্ঠিত হয় চার বছর অন্তর । 

ইসথ যাস গেমস্ অনুষ্ঠিত হয় কোরিনথ,এর ইসথমাস নামক জায়গায় । 
এ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন পসেডন। 

নেমিযান গেমস অনুষ্ঠিত হয় আর্গনিদপ নাষক অঞ্চলে । হাঠ্িউলেশ 
'নেমিয়ার সিংহ বধ করার পর এ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন এবং মাঝখানে এ 
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অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে আবার সেটি পুনরুজ্জীবিত করেন। 
আলম্পিক গেমস সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সব দিক 

দিয়েছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ । এই প্রতিযোগিতা উৎসব সর্বপ্রথম 
সুসংগঠিত হয় থুস্টপূর্ব ৩৭৬ অব্দে। গ্রীম্মকালের এক পুণিমায় এই অনুষ্ঠান 
শুরু হয়ে একমাসব্যাপী চলত । এই অনুষ্ঠানের স্থান এবং কাল দুটিই পবিত্র 
বলে গণা হত। কিন্তু পার্ববিতা ছুটি অঞ্চল পিল। আর এলসের প্রত্ৃত্ব নিয়ে 
প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ হত এই অনুষ্ঠানকালে। একবার এই ঝগড়া পরিণত 

হয় তুমুল যুদ্ধে এবং তারপরই এ অনুষ্টান বন্ধ হয়ে যায় আনপিষ্ট কালের মত। 
অবশেষে উনিশ শতকের শেষের দিকে এ অনুষ্ঠান আবার পুর্ণ গৌরবে পুনঃ- 
প্রাতিষিত হয়। 

এই অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে হয় ব্যায়াম প্রতিধোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় 

কেবলমাত্র গ্রীকভাষাভাষীরাই অংশগ্রহণ করতে পারতেন। গ্রীকভাষী ছাড়া 
অন্ত লোকদের বর্বর বল! হত গ্রীসদেশে। এই প্রতিযোগিতায় যার! জয়ী 
হুত তার্দের একটি অলিভ পাতার মুকুট উপহার দেওয়া হত। কিন্ত এই 
প্রতিযোগিতায় জয়ী ব্যক্তি যে বিপুল যশ ও সম্মান জনসমক্ষে লাভ করত তা 
সত্যিই অতুলনীয়। দেশের জনগণও তাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখত। 
একটি প্রতিযৃতির মধ্যে তার যশকে অক্ষয় করে রাখা হত। এই অনুষ্ঠানে 
যে সব ভ্ত্রীড়া নিয়ে প্রতিযোগিতা হত তা হলে দৌড় প্রতিযোগিতা, কুস্তি, 
বক্সিং, বর্শাক্ষেপণ, অশ্বগ্রতিযোগিতা, রথচালনা প্রতিযোগিতা ও অন্তান্ত' 

ব্যায়াম ও ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিষোগিতা যেগুলির সময়বিশেষে পরিবর্তন 
কর। হত। 

এই সব প্রতিযোগিতায় কেবল পুরুষরাই যোগদান করতে পারত । কোন 
বালিক ব। নারীর যোগদানের কোন বিধি ছিল না। মাত্র একবার একদল 

বালিকার যোগদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু নারীর! সাধারণত যোগদান করত 
না। এ বিষয়ে কোন রীতি ছিল না । 

মাসের দ্বিতীয়ার্ধে চলত শুধু শোভাযাত্রা, উৎসর্গ, বলিদান আর বিভিন্ন 
প্রতিযোগিতায় জয়ী প্রতিযোগীদের সম্মানে ভোজসভা। এই সব উৎসবে 
দেশের কবি ও এ্রতিহাসিকেরাও অংশ গ্রহণ করতেন | তারা তাদের লেখা 

কবিতা ও রচনা পাঠ করে সমবেত জনতাকে শোনাতেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক 
এঁতিহাসিক হিরোদ্দোতাসের ইতিহাস এইভাবেই নাকি রচিত হয়। 

এই সব উৎসবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও পার্খবর্তা বিভিন্ন রাজ্য থেকে 
এত বেশী লোকসমাগম হত যে বনু পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হত এবং এ উৎসব 

এক বিরাট আস্তঃরাজ্য মেলার আকার রারণ করত। বহু শিল্পকল। ও 
কারুকার্ষের প্রদর্শনী হত। | 



৩৯ গ্রীক পুরাণ কথা 

সমগ্র উৎসবমগ্ডপটি বিভিন্ন মন্দির, প্রতিমা, প্রতিমৃতি ও পুজা! উপচারের 
দ্রব্যগুলির দ্বারা সুসজ্জিত হত। এই সব উৎসব আর প্রদর্শনীর ভ্রন্ত অলিম্পিয়! 
আর ডেলফির নাম অমর ও অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসে । এই উপলক্ষে 
উৎসবমগ্ডপে সোনা ও হাতির ধ্নাতের তৈরি জিয়াসের এক বিরাট প্রতিমুতি 
প্রদশ্িত হত । মুভিটি নির্মাণ করেন বিখ্যাত ভাস্কর ফিডিয়াস। 

এই সব প্রতিযোগিতায় ধারা কালোত্বীর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়ে অক্ষয় নাম যশ 
অর্জন করেন তারা হলেন থিয়েজেলস্ যিনি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান 
অধিকার করে সারা জীবনে চৌদ্দশোটি জয়ের মুকুট লাভ করেন; এ ছাড়া 
ক্রোটনের মিলোও এক বিরল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। মিলো ছিলেন 
অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এক বীর পুরুষ। কিন্তু শেষ পরিণতি বড় সকরুণ। 
ঘটনাক্রমে একদল নেকড়ের কবলে পড়ে অকালে প্রাণত্যাগ করতে হয় 
মিলোকে। 

একবার এক বক্সিং প্রতিযোগিতায় এক প্রতিযোগী তার প্রতিপক্ষের 

হাতে নিহত হয়। হত্যাকারী প্রতিযোগী জয়ী হলেও শান্তিস্বরূপ পুরস্কার- 
লাভে বঞ্চিত হয়। তখন সেই প্রতিযোগী মনের দুঃখে একটি পাকা স্কুল 

বাড়িতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্ত আশ্রয় নেয়। কিন্তু হঠাৎ তার কি মনে হয় 
পে শ্যামসনের কায়দায় সেই স্ুলবাড়ির একটি স্তন্ত ভেলে ফেলে । সঙ্গে 
সঙ্গে ছাদটি ধসে পড়ায় তাতে প্রায় ধাট জন ছাত্র মারা যায়। চারপাশে 
এখন এক বিরাট জনতার ভিড় জমে যায়। জনতা সেই হত্যাকারীর 
প্রতিযোগীকে চেল! ছুঁড়ে মারতে থাকে । গে তখন ছুটে গিয়ে দেবী এথেনের . 
মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। একটি সিন্দুকের. মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রাণভয়ে। 
তার পিছনে ধ।বমান জনতা তা দেখতে পেয়ে সিন্দুকটি খুলে দেখে তা শৃন্ত। 
লোকটির এই রন্্রজালিক অন্তর্ধান দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। 
তখন এক দৈববাণী জনতাকে নিদেশ দান করে তারা সেই প্রতিযোগীকে 
যেন সাধারণ মানুষ বলে মনে না করে । 

অনেক সময় অনেক বীরের জীবনকাহিনী ও চরিত্র সম্বন্ধে বিদ্ধ মত 
শোনা যায়। সাধারণ গ্রীকপুরাণে নরকের অন্ততম বিচারক মাইনসকে 
স্তায়পরায়ণ বিচারকহিসাবে দেখানো! হয়েছে । কিন্তু থিসিয়াসের জীবন- 
কাহিনীতে মাইনসকে দেখানে। হয়েছে নিষ্ঠুর অত্যাচারী হিলাবে। অনেকে 
বলে মাইনসের রাজ্য ছিল ক্রীট দ্বীপে । সে ছিলক্রীট দ্বীপের রাজ! । 
মাইনসের পুত্র এাণ্ডোগীয়স এথেদ্দে এক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় জয়ী হবার 
পর পরাজিত প্রতিযোগীদের হাতে নিহত হয়। 
এইভাবে দেখা যায়,অনেক শক্তিমান বীর মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ করতেন । 

এই ধরনের এক বীরপুরুস পেলপস্ মৃত্যুর পর মাহুষের আকারে আবির্ভূত হন। 
শোন! যায় পেলপস্-এর পিত। ট্যাপ্টালাস পেলপম্কে দেবতাদের কাছে তাকে . 
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উৎসর্গ করার জন্র আগুনে জীবস্ত দগ্ধ করেন। আর একটি কাহিনীতে শোনা 
খায় পেলপন্ একবার এক অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্ত তার 

প্রতিপক্ষের রথচালককে ঘুষ দিয়ে বশীভূত করেন। সেই সারঘি রথের গতি 
স্ঈথ করে দিলে পেলপস্ জয়লাভ করে রখপ্রতঘিযোগিতায় । 

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বীরদের ছাড়াও আরো৷ কিছু বীরের কথা 
পাওয়। যায়। যারা একই সঙ্গে কোষলতা ও কঠোরতার পরিচয় দেয় 
জীবনে, পলিফেমাপ ছিল এই ধরনের এক বীর। পলিফেমাস ছিল 
প্রধানতঃ নিষ্টুর প্রক্কৃতির। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে সে হয়ে উঠত খুবই 
কোমল । একদিন পলিফেমাস ভাপ করে দাড়ি কামিয়ে, মাথার চুল বিশ্তম্ত 
করে ও ভাল পোষাক পরে তার প্রেমিক গেতীয়াকে নিয়ে নির্জনে প্রেমালাপ 
করছিল । তারা যখন সাইক্লোপদের গাওয়। প্রেমের গান গুনছিল একমনে, 
তখন হঠ[ৎ তার প্রতিদ্বন্বী গ্যামিসকে দেখতে পায় পলিফ্মোস। দেখতে 

পাণ্য়ার সঙ্গে সঙ্গে ভরঙ্করভাবে হিংন্্র হয়ে ওঠে সে এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা 
করে এ্ামিসকে । 

নারীরাও অনেক সময় অনেক নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার পরিচয় দেয়। 
ফিলোযেনা ও ঈভডন নামে দুই বোন ছিল। ফিলোমেনা নিয়োব নামে এক 
বাক্তির সঙ্গে ছিল প্রণয়পাশে আবদ্ধ । পরে তার। বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ 
হয় এবং তাদের কয়েকটি সম্তান হয়। এপ্দিকে তাদের ভালবাসা আর স্থখশাস্তি 

দেখে ঈডন হিংসায় জলে পুড়ে যেতে থাকে মনে মনে । নে দিনে তীত্র 
হতে তীব্র হয়ে ওঠা এই প্রতিছিংস! চরিতার্থ করার জন্য স্থযোগ খুঁজতে থাকে 
ঈডন। একবার পে মনে মনে সংকল্প করে ফিলোমেনার প্রথম সম্তনকে 
সে হত্যা করবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে তুল করে তার নিজের পুত্রসন্তান 
ইটিনাসকে হতা। করে বসে। তখন সে দেঁঘতার অভিশ্বাপে নাইটিঙ্গেল 
পাখিতে পরিণত হয়। নাইটিঙ্গেলের মিষ্টি করুণ স্থুরে তার এই পুত্রশোক 
সারাজীবন ধরে ব্যক্ত করে যেতে থাকে সে। 

শক্তির দেবতা হাকিউলেস ছিলেন একাধারে দেবতা ও মানব। শোনা 
যায়, তিনি টাইরিনস্ অথব। থীবস্এ মাহষের মতই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্ত 
তার জন্ম যেখানেই হোক, হাফিউলেস কখনে! এক জায়গায় বাস করতেন ন1। 
সব সময় তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন এবং অনেক সময় তিনি 
গ্রীসদদেশের বাইরেও চলে যেতেন ঘুরতে ঘুরতে | টায়ারে এক মন্দিরে তার 
মৃতি পুজা করা হয়। 

এতিহাসিক হিরোদোতার বলেন হাকিউলেস নামে দুজন দেবতা ছিলেন । 
অনেকে বলে হাফিউলেসের বংশধরেরাই নাকি পোলোপনেপিয়ার যুদ্ধে 
জয়লাভ করে রাজ্যটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। হাকিউলেসের 
বংশধরদের সংখ্য। ছিল প্রচুর । হাকিউলেসদের অসংখ্য তীর ছিল। সেই 
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তীরের কিছু তিনি ফিলোকটেটকে দান করেন । অসাধারণ শক্তির অধিষ্ঠাতা 

দেবতা হলেও অহেতুক কঠোরতা বা নিষ্টরতার লেশমাত্র ছিল না 

হার্িউলেসের চরিত্রে । কোন মানুষ শক্তির অভাব হেতু কোন বিপদে পড়ে 
তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি আবিরভ্ত হতেন তার কাছে। তাকে উদ্ধার 
করতেন সেই বিপদ থেকে । 

ফীটন 
ফীটন ছোট থেকেই ছিল বড় উধ্যাত। একদিন তার মা ক্লাইমেন তাকে 

তার জন্মবৃত্তাস্ত বলে.। একথা স্তনে আরো বেডে যাঁয় যুবক ফাঁটনের 
উদ্ধতা । ক্লাইমেন বলে কোন মানুষের গুরসে তার জন্ম হয়নি । যে ফীবাস 

ও এ্যাপোলো সর্ষের উজ্জ্বন রথে চডে প্রতিদিন আকাশ পরিক্রমা করেন 

সেই সৃর্যদেবতা এ্রাপোলো তার জন্মদাতা পিতা । কিন্তু একথা শুনে 
ফীটনের বুকটা গর্বে ভরে উঠলেও একথা সে যখন তার সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধবদের 
বলল তখন তারা তা মোটেই বিশ্বাস করল না। উন্টে উপহাস করল তাকে। 
হেসে উড়িয়ে দিল তার কথাটা। 

ফীটন একথা তার মাকে জানাতে তার ম] ক্লাইমেন তাকে স্থধের কাছে 
গিয়ে এমন এক বর চাইতে বলল যার বলে তার জন্মরহস্য বা দৈব জনকত্বের 
কথ! সবাই জানতে পারে | 

একদিন উষাকালের আগেই আকাশমগ্ুলের মধ্যে ফীবাশ এাপোলোর 
স্বর্ণ প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলে! ফীটন। ফীবাপ তখন তার হাতির 
দাতের সিংহাসনে মণিমাণিক্যের রামধন্থুর মাঝখানে বসে ছিলেন। তার 
চারদিকে ঘণ্টা, দিন, মাস, খতু প্রভৃতি অমাত্যরা দাড়িয়ে ছিল। খাতুদেব 
বসন্ত ফোট। ফুলের মাল। গলায় পরেছিল, নগ্র গ্রীষ্মের পরনে ছিল গাছের 
পাতা, তার ফলে ছিল ফসলের কুগুল, শরতের রোদেপোড়া তামাটে হাতে 
ছিল ফলের গুচ্ছ, শীতের মাথায় ছিল তুষারশুত্র চুল। এই সব প্রশ্বর্য দেখে 
ফীটনের চোখ ধাধিয়ে গেল। ফীবাসের সিংহাসনের সামনে এগিয়ে যেতে 

সাহস পেল না। কিন্তু তার সর্বদর্শা পিতা তাকে আপন! থেকেই কাছে 
ডাকলেন । 

ফীবাস বললেন, হে আমার পুত্র, আমার স্বর্গীয় বাসভবনে স্বাগত জানাই 
তোমাকে । 

কথা বলার সময় মাথ! থেকে হৃর্ধরশ্মির মুকুটটি সরিহয় রাখলেন ফীবাস। 
কারণ সেই কুর্যরশ্মি দিয়ে গড়া উজ্জর্ন যুকুটের পানে কোন যরণশীল মান্ষ 
তাকাতে পারবে না। ফীবাস বললেন, বল পুত্র, কি কারণে তুমি পৃথিবী 
থেকে এলে এখানে ? 
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শ্মগুল্কহীন কিশোর ফীটন এগিয়ে গেল ভার বাবার সিংহাসনের 
দিকে । তার বাবার মুখে মৃছ হাসি দেখে উৎসাহ পেল ফীটন। সে বলল, 
সত্যের লোকের বিশ্বাস করতে চায় না যে সে কুর্ধদেবতার সন্তান । স্তরাং 
"তিনি যেন এমন কোন অভ্রাস্ত অভিজ্ঞান তাকে দান করেন যব! দেখে মত্যের 
সানুষর তাকে তার পুত্র বলে বিশ্বাস করে । 

ফীবাস-ঞ্যাপোলো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, হ্ট্যা, আমি সারা জগতের 
সামনে যুক্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণ! করে বলব ষে তুমি আমার সম্তান। আমি 
এই দণ্ড স্পর্শ করে বলছি আমি তোমাকে এক অত্রাস্ত অভিজ্ঞান দান করধ। 
বল, তৃষি কি বর চাও ? 

টন তখন আগ্রহ সহকারে বলল, হে পিতা, আমাকে যদি আমার 
ইচ্ছামত বর প্রদান করতে চান তাহলে আমাকে অন্ততঃ একদিনের জন্ত 

আপনার রথ চালাবার অনুমতি দিন। 

একথ! শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক কালো ছায়৷ নেমে এল ফীবালের মুখের 
উপর । তিনি মাথ! নেড়ে বললেন, হে হঠকারী বালক, তুমি কি চাইছ তা' 
তুমি নিজেই জান না। প্রথমতঃ তুমি অপরিণামদর্শী যুবক, তার উপর তুমি 
মরণশীল মানুষ । এ কাজের ভার তোমায় কোনমতেই দেওয়া! যেতে প!রে 
না। একাজ দেবতারাই পারেন না ঠিকমত । স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের 
মধ্যে একমাত্র আমিই জ্বলন্ত রথের মধ্যে বসে থেকে আগ্নেয় অশ্বগুলিকে 
চালনা করি। এ ছাড় আর অন্ত যে কোন বর চাও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, 
আমি অবশ্থই তা তোমায় দান করব । 

কিন্ত অপরিণামদর্শী হটকারী যুবক ফীঁটন তার পিতার কোন উপদেশই 
শুনবে না। ভার এই উদ্ধত অসংযত ইচ্ছাপুরণের জন্ত জেদ ধরল ভীষণভাবে । 
তখন ফীবাস প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত তাকে তার ইপ্সিত বর দান করতে বাধ্য 
হলেন। 

সর্ষের আলোকরথের ধাত্র শুরুর সময় হয়ে গেছে। উষাদেবী পূর্বাচল 
হতে তার গোলাপী রঙ্ডের যবনিকা সরিয়ে নিয়েছেন। এমন সময় ফীবাস 
তার পুত্রকে নিয়ে গিয়ে তার মণিমুক্তাথচিত ফোনার রথে বসিয়ে দিলেন। 
মাত্র একদিনের জন্ত হলেও বিপুল এ্রশ্বর্পূর্ণ এই অলৌকিক রথের চালক 
হতে পারার অপ্রত্যাশিত গৌরব লাভ করে মাথা ঘুরে গেল ফীটনের । 

সব তার আর চাদ সম্পূর্ণরূপে আকাশ থেকে অপহ্থত হলে স্র্যের রথের 
যাত্রা হবে শুরু । রাত্রির বিশ্রামে সুস্থ এবং অম্বতপানে পুষ্ট ফীবাসের 
অতিপ্রাকত রথাশ্বগুলি হেঘারবের দ্বারা তাদের প্রস্ততি ঘোষণ। করল । 

ফীবাস তায় পুত্রের গায়ে এক পবিত্র তেল মাখিয়ে দিলেন যাতে সে যক্রাপথে 
সর্ষের প্রথর তাপ সহ করতে পারে।, এর পরেও ফীবাস একবার শেষ 
বারের মত সাবধান করে দিলেন ফীটনকে | বললেন, এখনো সময় আছে, 
পাশ ৩ 
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ভেবে দেখ বংস। আমার হাতে রথচালনার ভার ছেড়ে দিয়ে তুছি 
শুধু এই রথের গতিবিধি অবলোকন করো । 

কিন্ত ফীটন কিছুতেই সে কথায় কান দিল না, তখন ফীবাম তাকে কিছু 
প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করলেন । তিনি বললেন, তুমি সব সময় আকাশের 
মধ্যদেশ দিয়ে যাবে । পথের মাঝখান দিয়ে রথ চালনা করবে । পথের 

ধারে ধারে বুষের শিং, সিংহের মুখ, কাঁকড়া বিছের শুড় প্রভৃতি যে সব 

পশ্রচিহ্ দেওয়া আছে সেগুলি এডিয়ে চলবে । বেশী উপরে বা বেশী নিচে 
রথ কখনো নামাবে না। কারণ রথ বেশী উপরে নিয়ে গেলে সুর্যের জঙস্ত 
তেজে ব্ব্গস্থ দেবতাগণ কষ্ট পাবেন । আবার বেশী নিচে নামালে মত্যের 

মানুষর জাল অনুভব করবে । আবার উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু কোনদিকে 
যাবে না। মেরুদেশগুলিকে সব সময় পরিহার করে চলবে । এবার গিয়ে 

রথের উপর বসে রথাশ্বের বল্প। ধারণ করো | তবে মলে রেখো, এই কাজের 
দ্বারা কোন যশ বাসম্মান তুমি লাভ করতে পারবে না। এর ফলে পাবে 

শুধু ধবংস আর শাস্তি। এখনো ভেবে দেখ সময় আছে, রথ থেকে নেমে 
এস । তুমি বরং এখানে দাড়িয়ে এ রথের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করো! । 

কিন্ত নবযৌবনের মদনত্বতায় উত্তপ্ত ও উদ্ধত ফীটন একবারও কর্ণপাভ 
করল না। দু মুষ্টিতে রথের বন্প। ধরে বলল । থেটিস ্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে 
দিতেই সে কেন রকমে পিছন ফিরে তার পিতার প্রতি ধন্তবাদের একটা কথা 
বলে অশ্বচাঁলনা করতে লাগল । 

প্রথমে অতি সাহসী ও অতুয্সাহী ফাঁটন দেখল সকালের কুয়াশায় 
তখনও সমগ্র আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। পূর্ব দিকের বাতাস তাকে অস্থসরণ 
করে চলেছে । কিছুক্ষণের মধ্যেই রথের গতি তীব্রতর হতেই শ্বাস কষ্ট হতে 
লাগল ফীটনের। তাছাড] রথটির তুলনায় তার ওজন এতই হাল্কা যে 
রথটি তাঁর ভারসাম্য হারিয়ে অন্বাভাবিকভাবে ছুলতে লাগল । রথের 

অশ্ব চারটি বুধল আজকের সারথি একেবারে অনভিজ্ঞ। কোন ব্যক্তি 
থে বন! ধারণ করে আছে তা তারা বুঝতেই পারল না। উপযুক্ত চালক 
না পেয়ে অশ্বগুলি ইচ্ছামত যেদিকে সেদিকে ছুটভে লাগল | 

এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারল ফীটন। সে বুঝতে পারল কেন তার 
পিতা বারবার নিষেধ করেছিল তাকে একাজ করতে । কিন্ত এখন বড় দেরি 
হয়ে গেছে । আর কোন উপায় নেই। ভার মাথা ঘুরতে লাগল । তার মুখ- 
থান! সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার হাটুদুটে!। কাপতে লাগল । রথের 
'উপর সে আর বসে থাকতে পারছিল না। লে ধোড়াগুলোকে চিৎকার 
করে কি বলতে লাগল, কিন্ত তারা ভার কথা শুনল না। অশ্বের বল্সা ব৷ 
রশ্মিগুলে! দিয়ে রথের সঙ্গে নিজেকে বাধার চেষ্টা করল। কিন্ত তাতেও 
কোন ফল হলো না! & 
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রথের অশ্বগুলি ক্রযশঃ নিচের দ্বিকে নামতে লাগল । সুর্য এত কাছে 
আনায় পৃথিবীর লোক অবাক হয়ে গেল বিশ্ময়ে। আগুনে অলতে লাগল 
সার৷ পৃথিবী । চাদ বুঝতে পারল না আজ তার দাদার রথটি এমন এলো- 
মেলোভাবে চলছে কেন। অবশেষে পৃথিবীর উচু পর্বতের সঙ্গে রথটি ধাকা 
লেগে তাতে আগুন ধরে গেল | 

এদিকে সূর্য সহসা অনেক কাছে এসে পড়ায় পৃথিবীতে ধ্বংস নেমে এল । 
সূর্যের আগুনে পৃথিবীর সন ধাস ফপল জ্বলে যেতে লাগল । দাবানলে 

দগ্ধ হতে লাগল সমস্ত ব্ন। মেঘ থেকে ধোয়া বার হতে লাগল । নদীর 
জল শুকিয়ে যেতে লাগল । মাটিতে বড় বড় ফাটল দেখ। দিতে লাগল । 

সমুদ্রের জল পথন্ত শ্তুকিয়ে যেতে লাগল । সমুদ্রদেবতা পসেডন তিন তিনবার 
সমুদ্রের গভীর তলদেশ হতে মুখ তুলে উপরে তাকালেন । কিন্তু সূর্যের তেজ 
স্থ করতে নী পেরে আবার গভীরে প্রবেশ করলেন । লেই জলন্ত ঘুণিবামুর 
এক প্রচণ্ড চাপে সাইথিয়া ও ককেসাস পর্বতের সমস্ত তুষার গলে 
বাস্পীভূত হয়ে উড়ে যায়। যে আটলাপ অটল অকম্পিত দেহে মনে 
এতপদন ধরে পথিবীকে ধারণ করে রেখেছিল, আজ সেই আটলাসের কম্পিত 
কাধের উপর থেকে পৃথিবীটা পড়ে যায়। তখন পৃথিকীটার রং হয়ে ওঠে 

আগুনের মত লাল। সেদিন প্রাথবীর একটা দিক বেশী পুড়ে যায় এবং 
সেট। বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয় আর একট! অঞ্চলের মানুষরা এত 
বেশী তাপ পায় ষে তাদের রংট! ঘোর কালো হয়ে ওঠে। তাদের নিগ্রে। 
বল] হয়। 

মহাপ্লাবনের পর থেকে এত বড় বিপদের সম্মুখীন মানবজাতি আর কখনো 
হয়নি। বহুকাল আগে একবার পৃথিবীর মানুষরা বড় ভূষ্ট প্রকৃতির অধর্মাচারী 
হয়ে ওঠে । তারা পাপ পণ কোন কিছু মানত না। তাদের পাপপ্রবৃত্তি প্রবল 
থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল । তখন দেবরাজ জিয়াস আর পমেডভন মিলে 
সমগ্র বিশ্বব্াপী এক মহাপ্নাবনের কৃষ্টি করেন। (সই প্রাবনে সমগ্র পৃথিবী 
ভেসে যায়। কোনখানে কোন মাটি পাহাড় বা গাছপালা দেখা যায়নি । 
তখন একমাত্র ছজন ধামিক ব্যক্তি ভাসতে ভাসতে কুলের সন্ধান পায়। তার: 
হলে! নিউক্যালিয়ন আর পাইডা। 

এপ্দকে হতভাগ্য ফীটন তথন সব আঁশ। ছেড়ে দিয়ে রখের উপর নতজানু 
হয়ে বসে তার বাবা ফীবান এ্যাপোলোর কাছে তার জীবনরক্ষা জন্ত প্রার্থনা 
করতে লাগল আকুলভাবে | কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর যানুষ প্রাণভরে তখন সবাই 
সমস্বরে এ একই প্রার্থনা করছিল বলে ফীটনের কোন প্রার্থনার কথা শুনতে 
পেলেন না এ্াপোলো। 

তখন মধ্যাহ্ন কাল। ঠিক সেই সময়ে সর্বশক্তিমান জিয়াস তার মধ্যাহ্ছের 
দিবানিদ্রাক়্ অভিভূড ছিলেন। তিনি বিরাট গোলমাল গুনে সহসা জেগে 
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উঠে সব কিছু বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝলেন আগে কীটনকে রথ থেকে, 
সরিয়ে রথের ঘোড়াগুলিকে যুক্ত করতে হবে। তারপর রথের গতি রুদ্ধ হলেই 
পৃথিবীতে নেমে আসবে অন্ধকার । তাহলেই সব শান্ত হবে। তাই দেবরাজ 
জিয়া তার বজদগুটি হাতে নিয়ে তা রথারূঢ ফীটনের উদ্দেশ্তে নিক্ষেপ, 
করলেন। ফাঁটনের হতচেতন দেহটি তখন খণ্ড দ্বিখগড হয়ে পৃথিবীর অন্তর্গত 
ইউরিডেমাল নামক একটি নদীতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হূর্যের রথের 
অশ্বগুলি বল্পামুক্ত হয়ে চলে যেতেই পৃথিবীতে দিবসকালেই অন্ধকার নের্মে 
এল । 

ইউরিডেমাস ফীটনের মৃতদেহের ছিন্নভিন্ন অংশগুলি নদীতীরে সমাহিত 
করতেই ফীটনের মাতা র্লাইমেন ছুটে এসে পুত্রশোকে ভেঙ্গে পড়ল। ফীটনের 
তিন বোনও এসে কাদতে লাগল আকুলভাবে | তাঁদের শোক কোনমতে 
কোন সান্বন। ন৷ মানায় তারা তিন জনেই পপলার গাছ হয়ে সেই নদীতীরে 
নদীর বুকে যুগ যুগ ধরে তাদের চোখের জল ফেলে যেতে লাগল । আর 
ফাঁটনের মিগনাস বারবার নদীজলে ডুব দিয়ে ফীটনের মৃতদেহের অংশগুলি' 
তোলে বলে মে পরে হাসে পরিণত হয়। 

পাঁসিয়াস. 
সহসা এক ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভয়ে শিউরে উঠলেন আর্গমের রাজ; 

এ্যাক্রিসিয়াল। সে বাণী হলে এই যে, তিনি তার আপন পৌত্রের হাতে 
নিহত হবেন। কিন্তু গ্যাক্রিসিয়াস ভাবলেন তার সন্তান বলতে মাত্র এক 
কন্তা দেনা। কোন পুত্রসন্তান তার নেই। স্মৃতরাং এই কন্যার সন্তানই 
তার পৌত্র হবে। কিন্তু এই কন্ঠার ধদি ভবিষ্যতে কোনদিন বিবাহ না! দন 
তাহলে কোন পুত্র সন্তান হবে ন৷ তার গর্ভে, তাহলে তার পৌত্রের দ্বারা নিহত 
হবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না কোনরূপ । 

তবু মনটাকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারলেন না গ্যাক্রিসিয়াস | 
বলা যায় না বিবাহ না হলেও কোন অবৈধ দেহসংসর্গের দ্বারা সম্তানবতী হতে 
পারে তার কন্তা। তাই সে সম্তানটিকে চিরতরে নিশ্চিহ্থ করে ফেলার জন্ত 
তার কন্তাকে মাটির নীচে একটি গুহাস্থিভ অন্ধগার কারাগারে আবদ্ধ করে 
রাখলেন এযাক্রাসয়াস। সেখানে কোনদিন কোন পুরুষের মুখ সে দর্শন 
করতে পারবে ন।। 

কিন্তু একটা কৃথা মনে আসেনি রাঁজ। এবাক্রিসিয়াসের। তিনি ভেবে দেখেন 
নি সেই ভূগর্ভস্থ গুহাকারাগারের অন্ধকারে কোন মানুষ যেতে না পারলেও 
দেবতাদের অগম্য স্থান কোথাও নেই। তীরা ইচ্ছামত তাদের দেহটিকে 
লঘুও স্ষুত্রাতিক্ষুদ্র করে মাত্র রাসুপ্রবেশের মত তিলপ্রমাণ ছিদ্র পেলেও, 
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“তাই দিয়ে কোন রুদ্ধ ঘরেও প্রবেশ করতে পারেন তার! । 

একদিন এযাক্রিপিয়ালের পূর্ণযুবতী অনুঢ়। কন্তার সঙ্গে মিলিত হবার 
'বাসন। জাগল দেবরাজ জিয়াসের মদে। সঙ্গে সঙ্গে দেনা তার অন্ধকার 
ক'রাগারের মধো দেখল উপরে ঘরের মেবেয় ন্বর্ণবৃ্ি থেকে সহসা দেবরাজ 
জিশাঁস আবিভূতি হয়ে পঙ্গম করলেন তার সঙ্গে । বাধা দেবার কোন 
অবকাশ পেল না দেনা। ূ 

সেই সঙ্গমের ফলে গর্ভবতী হলো দেনা । যখাসময়ে সে একাটা৷ পুত্রসস্তান 

প্রসব করল । সেই অবাঞ্চিত নবজাত সন্তানের প্রথম ক্রন্দনধ্বনি তার 
কর্ণকৃহরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরনো ভয়টা আবার জেগে উঠল 
রাজা এান্রিসিয়াসের মনে । জেগে উঠল ভয়ঙ্কর এক করাল সৃত্তিতে। তবু 
দৈবের কাছে এত সহজে হার মানবেন নাতিনি। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে 
যাৰেন তিনি । সম্ভাব্য বিপদের সব সম্ভাবনার স্ত্রজালগুলিকে একে একে 
ছিন্ন করে নিরাপদ নিধিপ্ করে তুলবেন তার জীবনকে । 

তবে একট। কাজ তিনি করতে পারলেন না। কন্ঠার সেই নবজাত 
'সন্ভটনের রক্তপাত ঘটিয়ে আপন হাতে হত্যা করতে পারলেন না। ভবে তিনি 
নিজের হাতে কোন রক্তপাত না ঘটালেও একই সঙ্গে সেই অবাঞ্চিত অবৈধ 
সন্তান ও তার মাতার মৃত্যুর এক অত্রাস্ত অবধারিত উপায় খাড়। করলেন 
অহনক্ক ভেবে । তিনি হুকুম দিলেন তর কন্ঠ আর তার নবজাত সম্ভানকে 
একটি বড় লোহার সিন্দুক ভরে তাতে চাবি দিয়ে সেই সিন্দুকটি যেন 
বটিক্কাক্ষব্ধ সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দেওয়া হয়। 

কিন্তু দেবরাজ জিয়াস সবক্ষণ তার সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন গগ্রণয়- 

সন্জনী দেনা আর তার সন্তানের উপর । ক্ষণকালের জন্ত হলেও তার 
শরীরতো ষিণীকূপে যে নারী তাকে দান করেছে এক নিবিড দেহতৃপ্তির পুলক 
তাকে তিনি ভুলতে পারেননি । তাই তিনি সমুদ্রদেবতা পসেডনকে আদেশ 
দিলেন সে যেন তৎক্ষণাৎ ঝড় থামিয়ে শান্ত করে তোলে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে। 

সমুদ্র শান্ত হলে সিন্দুক্টি স্বাভাবিকভাবে অঙ্কৃন তরঙ্গমালার আঘাতে 
ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সেরিফস নামে একটি দ্বীপের কূলে গিয়ে আটকে 
'গেল। সেখানে ডিকৃটিল নামে এক জেলে সিন্দুকটি দেখতে পেয়ে তা খুলে 
দেনা'ও তার পুত্রকে উদ্ধার করে তাদের বাড়ি নিয়ে ষায়। 

দেনার পুত্র পাসিয়াপকে নিজের ছেলের মত মানুষ করতে থাকে 
ডিকৃটিদ। অবিবাহিত থাকায় দেনা! ও তার সন্তানকে বাড়িতে স্থান 
দেওয়ায় কোন বাধ! ছিল না ভাঁর। ডিকৃটিসের মনে কোন নীচতা বা সন্কীর্ণ 
স্বার্থপরতা ছিল না বলে যুবতী দেনার কাছে কোন অন্তায় প্রস্তাব সে 
-করেনি কখনও | দেনাকে মে দান করেছিল পূর্ণ স্বাধীনতা আর মর্যাদা । 
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ভিকৃটিদের'এক ভাই ছিল। তার নাম পলিডিকৃটিস। ডিকৃটিলের মত, 
তাঁর মনট। অত উদার ছিল না। সেদেনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে 
পড়ে গেল দেনাকে প্রেম নিবেদন করে তাকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু- 
দেনা তার প্রেম প্রতাখ্যান করল। কারণ তার মন শুধু তার সন্তানের 
চিন্তাতেই পব সময় বিভোর হয়ে থাকত। তাছাড়া সে একদিন দেবতার 
ভালবাসা পেয়েছে; তার মন কখনে। সামান্ত একজন মানুষের ভালবাপায় 
তুষ্ট খাকতে পারে না। তাছাড়। তার পুত্র পাপিয়াস এখন এক তরুণ যুবকে 
পরিণত হয়েছে। কিন্ত টব অনুগ্রহে সে এই তরুণ বয়সেই যে কোন 
খেলাধূলা বা সমরঞৌশলে অপাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে । সে চায় না 
পলিডিকৃটিস তার মাকে বিয়ে করুক। 

পলিডিকৃটিস ভাবল দেন।কে পাবার পথে পাসিয়াসই একমাত্র বাধা । 
তাঁই কোনরকমে তাকে সরিয়ে দিতে পারলেই দেনাকে দে করায়ত্ত সরতে 
পারবে সহজে । সে সেরিফপ দ্বীপের জমিদার ও সর্দার । দ্বীপের সব লোক 
তার প্রজা। তবু পলিডিকূটিস তার ভাই ভিকৃটিস ও দেনার প্রিরপাত্র বলে 
সে সরাসরি পাপিয়াসের কোন ক্ষতি বা তাকে হত করতে পারল নী। সে 
তাই কৌশলে তার প্রাণহরণের চেষ্ট। করতে লাগল । 

পলিডিবটিন একদিন পাঙ্গিয়াসকে বলল, আমি পেলপ্স্-এর বন্তা 
হিপ্লোডেমিয়াকে বিয়ে করতে চাই | কিন্ত তার! ধনী, তাদের কাছে গিয়ে 
প্রেম নিবেদন করার মৃত আমার কোন উপকরণ নেই । সেরিফস দ্বীপ খুবই 
ছোট, আমার প্রজারা গরীব । তুমি যদি একট! ভাল ঘোড়। দিযে আমাকে 
সাহাধ্য করে! তাহলে বড় উপকার হয়। 

পা্িয়াস বলল, তুমি জান, আমার ঘোড়া কেনার মত টাকা পয়সা নেই। 
তবু তৃমি যদি আমার মার পরিবর্তে হিক্পোডেমিয়াকে বিয়ে করতে চাও তাহলে 

আমি যেকোন ভাবে সাহাযা করব তোমায়। এমন কি রাক্ষপী মেছুসার 
যাথাও তোমায় এনে দিতে পারব। 

পলিডিকৃটিন তখন উৎসাহিত হয়ে বলল, তুমি যদি তা এনে দিতে পার, 
তাহলে যে কোন ঘোড়ার থেকে তা হবে আমার কাছে মূল্যবান বস্তু! 

পাপিয়াসও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। 
কিন্তু সে জানত নাঁ মেছুস। রাক্ষসী কত ভয়ঙ্কর জীব। তার! ছিল 

বোন। যেছুসা ছিল তাদের যধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তার কুখ্সিত বিকৃত 
চেহারাটি ছিল বিরাট । তার দাতগ্রলো ছিল অন্বাভাবিকভাবে বড় বড়। 
তার মাথার প্রতিটি কেশগুচ্ছে ছিল এক একটি বিষধর সাপ। তার ভয়াবহ 

মুখের দিকে কোন মানুষ একবার তাকালেই ভয়ে পাথর হয়ে যেত। কিন্ত. 
এই মেছুসাকে হত্যা করার সংকল্প করল বীর যুবক পাসিয়াস | 

সৌভাগ্যক্রমে এবিষয়ে দেবী এথেনের অনুগ্রহ লাভ করল পারিয়াস।, 
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তিনি শ্বপ্ে একদিন তাকে আশ্বাস দেবার পর তার ভাই ছাধিসকে সঙ্গে করে 
নিজে একদিন শরীরে আবির্ভূত হলেন পা্িয়াসের কাছে'। হামিস তাকে 
দিল একটি বাকা তরোয়াল যা শক্রর যে কোন বর্মকে ভেদ করতে পারবে । 
আর দিলেন পাখাওয়ালা তার এক জোড় চটি যা পরে সে জলে স্থলে বাতাসে 
চলতে পারবে । এথেন তাকে দিলেন এক অলৌকিক চাল যা এমন এক 

আশ্চর্য আয়নার কাজ করবে যার সাহায্যে সে মেছুসার মুখপানে না তাকিয়েই 
তাকে হত্যা করতে পারনে । আর দিলেন ছাগলের চামড়ার এক থলে যার 
মধ্যে মেছুসার মাথাটা কাটার পর ভরে রাখবে । কারণ যেছুসা নিহত 
হবার পর তার কাটা মাথাট। কোন মানুষ দেখলেই তার দেহের সব রক্ত হিম 
হয়ে যাবে । সে পাথর হয়ে জমে যাবে । 

এইভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণে সজ্জিত হয়ে পাপিয়াস যাত্রা করল 
উত্তর মেরুর এক বরফের দেশে । যাবার সময় দেবী এথেনকে বলে গেল 
তিনি যেন ভার মার উপর লক্ষ্য রাখেন, তার মার যেন কোন বিপদ না হয়। 

অবশেষে একদিন সেরিফপ দ্বীপের এক পাহাডের চূড়া হতে লাফ দিয়ে 
উত্তরের মেরু অঞ্চলের দিকে বাতাপের মধ্য দিয়ে উড়ে যেতে লাগল 
পাপিয়াস। সেখানে গিয়ে সে দেখল এ এক অদ্ভুত দেশ। চারদিকে শুরু বরকের 
পাহাড় আর পাহাড়। আর সেই পাহাড়গুলে। দিনরাত এক নিবিড় কুয়াশায় 
চাঁকা। দেবী এথেনপ্রবন্ত অলৌকিক আরনার সাহ্যয্যে পাপিয়াস দেখল তিন 
বুদ্ধ! বোন জড়াজড়ি করে এক জাশ্নগায় বরফের মধ্যে শ্রয়ে আছে। তাদের 

পাগুলো সাদ। সাদ। লোমে ঢাক।। তার। ছিল হাইপারবোরিস্াস সমুদ্দের 
ধারে। তাদের দেখে পাপিঘ়াসের মনে হলে। তার! বহু প্রাচীন কাল থেকে 
দেখানে পড়ে আছে। তার! বন্পে খুবই বৃদ্ধ। পাপিয়াপ বুঝতে পারল ন৷ 
তারা সংখায় দুজন না তিনজন পাসিয়াপ দেখল তাদের একটিমাত্র বড় দাত 
আর একটিমাত্র চোখ আছে। এরাই পাপিয়াপক বলে দেবে মেছুস। 
কোথায় আছে। 

পাপিয়াসের মাথায় একটি শিরন্ত্রাণ ছিল। হামিস এটি তাকে দেন। এই 
শিরঙ্্াণ তার মাথায় থাকলে কেউ তাকে দেখতে পাবে না । সেই শিরন্ত্রাণ 
সাথাক্স দিয়ে সেই অদ্ভিপ্রাক্কৃত তিন বৃদ্ধা বোনের কাছে গিয়ে বলল, আমাকে 
মেছুস! রাক্ষসীদের সঠিক ঠিকানা বলে দাও । তা না হলে তোমাদের একট। 
চোখ আর দাত দুটো উপড়ে নেব । তাহলে তোমরা ন। খেতে পেয়ে মরে 
যাবে। 

অবশেষে মেছুলার! যেখানে থাকে সেই মায়াবী ছ্বীপের পথ তারা বলে 
দ্বিতেই পাপিয়াশ আবার যাত্রা শুরু করল ।- এবার পারিয়াস দক্ষিণ দিকে 
এগিয়ে যেতে লাগল । দক্ষিণ দিকে ধতই যেতে লাগল ততই কুয়াশ। আর 
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বরফ সব অপসারিত হয়ে সবুজ মাঠ আর বনে ভরা এক রৌপ্রোজ্ৰল দেশের 
ছবি ফুটে উঠগ তার চোখের সামনে । নীল আকাশের নিচে চকচক করতে 
লাঁগল অনন্ত প্রসারিত নীল সমুদ্র। 

আরও ধতই এগিয়ে যেতে লাগল পাপিয়াস দক্ষিণ দিকে ততই উত্তপ্ত হয়ে 
উঠতে লাগঙ্গ বাতাস । দেখ। যেতে লাগল কত বন আর পাছাড়। অবশেষে 

পাপিয়া দেখল তার পায়ের তলায় এক মহাসমুদ্র। লে সমুদ্রের উপর কোথাও 
কোন জাহাজ বা নৌকো নেই । সেই সমৃদ্রের উপর দিয়ে স্র্য আর তারকার 
সাহায্যে পথ চিনে চিনে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠল । যেখানে সেই ত্ব্য তিন 
রাক্ষণী বোন আবহমানকাল থেকে বাস করে আলছে। পাপিয়াস 
দেখগ তাদের চারদিকে অসংখ্য মাহুষ মায়াবিনী মেছুপার মুখপানে 
তাকানোর জন্য যুগ যুগ ধরে প্রস্তরীভূত অবস্থায় পড়ে আছে । 

তখন মধ্যাহুকাল। উজ্জ্রস দুপুরের আলোয় পাপিয়াপ দেখল তিন রাক্ষপী 
বোন ঘুমোচ্ছে গভীরভাবে এবং তিনজনের মাঝখানে আছে মেহ্সা। 
মেছুলার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকে দেখতে সাহস পেল না। সে এখেনের 
দেওয়। ঢ!লটি হাতে ধরে পিছন ফিরে অতি সাবধানে সেই ঢালের ভিতর দিতে 
মেছুপার মাখাটা দেখতে লাগল । দেখল মেদুলা তখনে! ঘুমোচ্ছে। তবু তার 
মাধার সাপরূপ চুলগুলো কিলবিল করছে। দেখল মেছুসার মুখখান। ভয়ঙ্কর 
হলেও স্বন্দর। কিন্তু সে যখন ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরছিল তখন দেখা গেল 
তার গ'ে মাছের মত পালক আর আশ রয়েছে । তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রতাঙ্গের 
শেষে নখধুক্ত থাবা রয়েছে । মুখটা একবার খুলতেই দেখ! গেল তার দীত- 
লে, ভীষণভাবে ধারাল। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে সাহস পেল না পাপিয়াস। 

কারণ যে কোন সময়েই তার ঘুমট। ভেঙ্গে যেতে পারে এবং সে তার রক্েের 
মত লাল চোখগুলো খুলতে পারে । তাই আর দেরী না করে হামিসের 
দেওয়া বাক। তরোন্ালটি দিয়ে মেছুপার মাথাটা পরিষারভাবে কেটে ফেলল 
এক কোপে। এত তাড়াতাড়ি তার মাথাটা কেটে ফেলল যে মেছুসার এক 
আর্ত চিৎকার ককিয়ে উঠতে না উঠতেই তা তলিয়ে গেল চির নৈঃশক্য্যের 
জধ্যে। এরপর কালবিলম্ব না করে মেছুসার রক্তাক্ত মাথাটা তার ছাগলের 
চামড়ার সেই খলেটার মধ্যে ভরে নিয়ে এক লাফে উঠে পড়ল শুন্তে। তার 
ক খেকে আপন হতে বেরিয়ে এম বিজয়োল্লাসের ধ্বনি । 

এদিকে মেছুপার আর্ত চিৎকার আর পাসিয়াসের উল্লাসের ধ্বনিতে 
মেদুলার অন্য ছুই বোনের ঘুম ভেঙ্কে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের পর্বত- 
প্রাণ ধারাল পাখা মেলে পলায়মান শত্রর খোঁজ করতে লাগল। কিন্ত 
পাপিয়াল তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ এ রাক্ষলীদের নাগালের বাইরে অনেক 
দূরে চলে গেছে। 

পথে এক বিশাল মক্রহূমি পেল পাঁসয়াস। তৃণগ্ুস্মহীন উত্তপ্ত বালুক্কায় 
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স্তর সেই বিশার মকুতভৃগির উপর দিয়ে উত্ড় ঘেতে লাগল লে। পাপিয়াস 
দেখল তার হাতের সেই চামড়ার থলে থেকে মেছুপার কাটা মাথার যেছু এক 

ফোটা রক্ত বার হয়ে মাটিতে যেখানে পড়ছিল সেইবানেই গজিয়ে উঠছিল 
বিষধর সাপ আর কাকড়া বিছে। 

পাপিয়াস কিস্ত কোথাও নামল না। অবশেষে সে পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্লে 
লে এ্যাটলাসের বাগানের কাছে র্লাস্তু হয়ে একবার নামল। দেখল সেখানে 

প্রাচীন দৈত্য এাটলাস দিনরাত আকাশটাকে ধারণ করে দাড়িয়ে আছে। 

তার বাগানে কত সোনার আপেল ধরে রয়েছে । বহুমুখী এক ড্রাগন পাছার 
দিচ্ছিল বাগানটাকে। 

পাপিয়াস এযাটলাসের কাছে গিয়ে বলল, আমি জিয়ামের পুত্র। একটা! 
বড কাজ করে এপেছি। আমি তোমার বাগানে একটু বিশ্রাম করতে 
চাই। 

সহসা প্রাচীন এক ভবিষ্যদ্ধাণীর কথা! মনে পড়ে গেল গ্রাটলাসের। সে 
ঝুণী হলে! এই যে জিয়াসের কোন এক পুত্রই তার বাগানটা নষ্ট করে দেবে। 

পাপিয়ালের কথ। শুনে গর্জন করে উঠল এযাটগাস। পাপিয়াল তখন তার 
চামড়ার থলে খুলে মেদুসার মাথাট। এযাটলাঁসের মুখের সামনে তুলে ধরল । 
সঙ্গে সঙ্গে এ্যাটলাসের বিশাল দেহটা পাথরে পরিণত হয়ে উঠল । ভার বিরাট 
গ্রীবাদেশ ও দাড়ি তুষারে ঢেকে গেল। তার বুকের পাঁজরাগুলো! 
অরণাচ্ছাদিত পাথর। তখন থেকে ঠিক সেইভাবে এক বিশাল তুষারকিরীট 

'পর্বতরব্ূপে আকাশটাকে অকান্ত ও অবিচলভাবে ধারণ করে আছে এ্যাটল[স | 

গ্যাপ্ডে মেডা 
এবার পৃব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল পাপিয়াস। নিজেকে এবার অজেয় 

ও অপ্রধূত্য ভাবতে লাগল সে। তার কাছে শুধু দেবতাপ্রদত্ত কয়েকটি 
অলৌকিক উপকরণই শুধু নেই, শত্রুদের আর একটি বড় উপকরণ আছে ! 
সেটি হলে! মেছুপার মাথ। | সেমাথ।যে কোন শক্রুক্ক একবার দেখালেই 
সে পাথর হয়ে যাবে চিরতরে । চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে তার সমস্ত তর্জন 
গর্জন । 

এবার সেই বিশাল মরুভূর্ম পার হয়ে এযাটলাসের বাগানটাকে পাশ 
কাটিয়ে নীল নরধর ধারে গিয়ে পৌহল পাপিয়াস। সেখানে ইরা নামে 
আশ্চর্য এক কষ্ণকায় জাতি বাস করে। পপ 

তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে । উদীয়ষান সুর্যের গোদানী আলোর 
"এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে স্তপ্তিত হয়ে গেল পাপিয়াস । দেখল সমুদ্রকূমে তরজ- 
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বিধৌত এক বিশাল কালে পাথরে পিঠ দিয়ে এক কুমারী মেয়ে প্রতিযূতির 
যত নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে আছে। তার চোখে জল, তার মাথার চুল বাতাসে 
উড়ছে। 

পাপিয়া মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলেও মেয়েটি নড়ল না বা কোন কথা 
বলল না। তাকে দেখে পাপ্িয়াসের প্রথমে মনে হলো মেক্পেটি যেন সত্যিই 
পাথরে গড়া এক যুতি। কিন্ত তার আরো! কাছে এগিয়ে যেতে দেখল তাকে 

দেখে মেয়েটি লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে । সে তার হাত দিয়ে তার 
সেই আরক্ত মুখ ঢাকার চেষ্ট। করছে। কিন্তু পারছে না। কারণ তার হাত 
ছুটে শিকল দিয়ে সেই পাথরের সঙ্গে বাধা । 

একই সঙ্গে মেয়েটির অঙ্গলাবণা আর তার শোচনীয় অনন্থা দেখে বিশ্ব 
ও ব্যথ! পেয়ে পাপিয়াস তাকে বলল, হে স্থন্দরী, কেমন করে তোমার এ 

অবস্থা হলো? যে হাত প্রণয়পুষ্প প্রথত ম[লার দ্বার, বিভষত হওয়! উচিত 

সে হাত কেন এইভাবে দুশ্ছেগ্য শঙ্খলে আবদ্ধ? তোযার নাম কি? শোমার 
জাতি ও বর্ণ কি? মনে রেখো, এই প্রশ্রকত। তোমাকে এই বন্ধন হতে মুক্ত 
করতে পারে । 

মেয়েটি কথ! বলার চেষ্ট। করল, কিন্ত অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার। 
লজ্জায় জড়িত হয়ে উঠল জিহ্বা । কিন্তু পাপিমাস সেই অন্ধকারের শিরন্বাণটি 
পরল, সঙ্গে সঙ্গে সে অদৃশ্য হয়ে উঠল সহসা মেষেটির কাছে। 

তখন মেয়েটি বলতে লাগল, আমার নাম এাঞ্জোমেড" রাজা সেফিয়াসের 
একমাত্র বন্যা । সামান্ধ একট। কথার জন্য আমি এই শাস্ত ভোগ করছি, 

অথচ একথ| আমার বলা নয । আমার মাতা কাঁসিওপ একবার অহঙ্কার 

বশতঃ বলে ফেলেন আমি নাকি সমুক্রকন্তা নেরেইদসের থেকে বেশী জুন্দরী। 
তখন সমুদ্রকন্ত।র। এ কথায় রেগে গিয়ে সমুদ্দেবতা। পদেডনকে গিয়ে বূলে। 
তাদের অনুরোধে পসেডন এক ভয়ঙ্কর জলজস্ত পাঠিরে আমাদের সমগ্র 
রাজাকে বিধ্বম্ত করায়। আমাদের রাজোর সব লোক ঘর ছেড়ে ভয়ে 

পালিয়ে যায়। আমার পিত! তখন লাবর়াতে গিয়ে দৈববাণীর জন্তু এক 
পণকের কাছে যান। দৈব্সাণী হত, আমার পিভামাতাকে তাদের একমাত্র 

সম্তান আমাকে উৎসর্গ করতে হবে সমুদ্রদেবতার উদ্দেশ্যে । আমার পিতা- 
মাভার মত ছিল না। কিন্ত রাজোর সব লোক জেদ ধরলে আন্বার পিতা 
আমাকে এই নির্জন সমুদ্রকূলে বেধে রেখে যান । এছাড়া নাকি সমুদ্র দেবতার 
কোপ থেকে আমাদের রাজাকে বাচাবার আর কোন উপায় ছিল না। 
আমাকে এখানে এইভাবে রাখা হয়েছে কারণ এখনি সমুদ্র থেকে এক জলজস্ত 
উঠে এসে আমাকে গ্রদে করবে । আমি তাই এখানে অসহায়ভাবে আমার 
ভয়াবহ শেষ পরিণতির জন্ প্রতীক্ষা করছি । সেই জলজস্তটি সুর্যোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গেই আমাকে গ্রাস করতে আসবে এইমত কথা আছে । 
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এাপ্ডেোমেভার কথা শেষ না হতেই সমুড্রের জল থেকে এক বিরাটকায় 
জলজ্ক থাবা তুলল। 

পাপিয়াস বলল, না, তুমি অসহায় নও স্থন্দরী এাণ্ডো মেডা। এই বলে 
সে তার তরবারি দিয়ে এযাণ্ডোমেভার হাতের শিকলগগুলো কেটে ফেলল অতি 
সহজে যেন লোহার শিকল নয়, স্থতো। পাঁপিয়াস বলল, এই তরবারি নিয়ে 
যেমন করে রাক্ষপী মেদুনাকে বধ করেছি তেমনি এ জঙ্তখটাকেও বধ করব। 

এদিকে যে পাহাড়টায় পিঠ দিয়ে দাড়িয়েছিল এ্রাণ্ডোমেডা সেই 
পাহাড়টার উপরে তার বাবা মা ও রাজোর সব লোক তার শেষ পরিণতি 
দেখার জন্য অপেক্ষা করাছল। জজ্তটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার; ভয়ে 
চিৎকার করে উঠল । 

পাগিয়াস দেখল জন্তটা সতাই সমুদ্রের ঢেউ কাটিযে এদ্দিকেই আসছে.। 
পে তখন আর দেরি না করে চামড়ার থলেটা লোকচক্ষুর বাইরে জলজ 
'আগাছার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে এক লাফে শৃন্যে উঠে পড়ল। তারপর সেই 
বিকটাকার কাঁলে। জন্তটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ধাকা তলোয়ার দিয়ে 
জন্তটার মাথাট। কেটে ফেলল এক কোপে । জঙন্তটা গর্ভন করতে লাগল ভীগণ- 
ভাবে। তার সমস্ত দেহটা কুঁকড়ে গেল। তার রক্তে সমুদ্রের ঢেউগুলো 
সব লাল হয়ে গেল। ভীষণভাবে বিক্ষুদ্ধ হরে উঠল সমুদ্রের বুকটা । 

জন্তটাকে বধ করে বিজয়গর্বে এযাণ্ডে'মেডার কাছে ফিরে এল পাপিরাস। 
এদিকে তার পিতামাতাও ভখন নিভয়ে পাহাড়ের মাথ| থেকে নেমে এপে 
মেয়ের কাছে দাড়িয়েছে । জন্তর মৃতদ্দেহটা তখনে। ভাসছিল সমুদ্রের জুল। 

পাপিয়া এাণ্ডোযেডার বাবা মাকে বলল, এখন চোখের জল মৃছে 
মেয়েকে ঘরে নিয়ে যান। তবে আমি ওকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছি, 
ওর উপর আমার একট! দাবি আছে। আম হচ্ছি দেবরাজ জিয়াসের 
গরসজাত পুত্র। আমার মাতার নাম দেন! | 

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পাগিয়াসের প্রস্তাবে রাজী হলেন এাগ্ডোযেডার 
পিতামাতা । 

চোখে আনন্দাশ্র নিয়ে তারা৷ পাপিয়াসকে সাদরে নিম্ে গেলেন তাদের 
রাজপ্রাসাদে । বস্তার বিবাহোপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন 
করলেন । 

এদিকে বিবাহবাসরে নতুন এক বিপত্দর উদ্ভব হলো। রাজার এক 
দূর সম্পর্কের আত্মীয় এ্যাণ্ডোমেডার পাপিপ্রার্থী ছিল। পাঁপিয়াসের সঙ্গে 
এাণ্ডোযেডার বিয়ে হওয়াতে সে ক্ষেপে গিয়ে একদল সশন্ত্র লোক নিয়ে 
এসে রাজপ্রাসাদে হামলা শুরু করে দিয়েছে। সে বলল, আমাদের জাতির 
যেয়েকে কোন স।হসে এক বিদেশী এসে বিয়ে-করে নিয়ে যাবে । 

তখন পাপিয়াস বলল, এ্যাণ্ডোষেডা যখন সমুদ্রকূলে পাহাড়ে শৃ্খলিত 
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"অবস্থায় ছিল, আর যখন সেই ভয়ঙ্কর জলজস্তটা গ্রাস করতে আনছিল তাকে 
'তখন তুমি কোথায় ছিলে। তোমার মত দরদী প্রণরী এবং আত্মীয় তখন 
কোথায় ছিল? তখন আমিই তাকে রক্ষা করেছিলাম । 

কিন্ত ফিলেউপ নাষে সেই পাণিপ্রার্থী কোন কথা শুনল না। সেতার 
সঙ্গে এক বিরাট সশস্ত্র সৈন্দল এনেছিল । রাজার প্রাসাদ-রক্ষীদলের থেকে 
তারা সংখ্যায় বেশী ছিল বলে তার হঠাৎ মারামারি লাগিয়ে দিল ভোজ- 
সভার মধ্যে । ভোজের টেবিলগুলে৷ মানুষের রক্তে ভেসে যেতে লাগল । 

পাপিয়াল প্রথমে চুপ করে ধৈর্য ধরে ছিল। কিন্তু যখন সে দেখল 
ফিলেউসের দল খুব বাড়াবাড়ি করছে তখন সে মেহ্সার মাথাটা] থলে থেকে 
বর করে বলল, আমার যাঁরা বন্ধু তার! সবাই চোখ বন্ধ করে! । 

একথা শুনে ফিলেউসের লোকর! গ্রান্থ করল না । পাপিয়াস তখন মেহ্সার 
রক্তাক্ত মাথাটা তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেই তারা যে যেখানে ছিল 
'সেখানেই পাথর হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে ফিলেউস নতজানু হয়ে ক্ষমা 
চাইল পাপিয়াসের কাছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। মেছুসার 
মাথাট। তার চোখে পড়তেই সেও পাথর হয়ে গেল। 

একে একে সব বিপদ জয় করে পরিশেষে পাপিয়াস সেরিফপ দ্বীপে ফিরে 
একস এক দুঃসংবাদ শুনল । এসে শুনল সে দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর দুরৃতি 
পলিডিকৃটিস তার মাকে জোর তার দাশীবৃত্তি করতে বাধ্য করে । ভাল- 
বাস'র বাপারেও পীড়ন চালাতে থাকে তার মার উপর । তখন তার মা 

বাধ হয়ে দেবী এথেনের মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কোনরকমে নিজের 

প্রাণ ও মান বাচায়। 

পাপিয়া সব কথা শুনে রাঁগে কাপতে কাপতে চলে গেল পলিডিকৃটিসের 
প্রাসাদে ৷ পলিডিকৃটিল তখন তার সাঙ্গোপাঞ্জদের নিয়ে ফ.তি করছিল । ঠহ- 
হল্লোড় ও হাপিখুশিতে মত্ত হয়ে ছিল পলিডিকৃটিন। 
এমন সমষ পলিডিকৃটসের প্রাসাদে গিয়ে অকন্মাৎ্ হাজির হলে পাপিক্াস । 

'মেছুমা রাক্ষলীকে বধ করে কোনদিন সশরীরে ফিরে আসবে পাসিয়াস একথা 
স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি পলিডিকৃটিপ। তাই এই অকল্পনীয় বাপারট! 
নিজের চোখে দেখে ভূত দেখার মত লাফিয়ে উঠল সে। তার মুখ থেকে 

সুধু একটা কথ! বেরিয়ে এল, তোমাকে যে আনার দেখতে পাব তা৷ ভাবতেই 
পারিনি । কই রাক্ষসীর মাথ। এনেছ ? 

এই মাথাট! দেখাবার জন্য পাপিয়াসও যেন প্রস্তত হয়েই ছিল। 
পলিডিকৃটিসের কথ! শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে “এই দেখ" বলে থলে থেকে মাথাটা 
বার করে পলিডিকৃটিসের চোখের সামনে তা তুলে ধরল পাপিয়াস। লঙ্গে 
সঙ্ষে পলিডিকৃটিপ আর তার ছুষ্ট পারিষদরা সবাই পাথর হয়ে গেল, 
চিরদিনের জন্ত | 
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পলিডিকৃটিসের জায়গায় এবার দেনার পুত্র পাপ্দিয়াসই রাজা হলো 
সেরিফস দ্বীপের । দেনাও পুত্রগর্বে গধিত হয়ে মন্দির থেকে রাজপ্রাসাদে 
চবে এল। আনন্দের আবেগে সে তার পুত্রর আসল পরিচয় দিল। বলল,. 
সে আরসের রাজার পৌত্র। একথা শুনে আর্গসের রাজা ্যাক্রিসিয়াসকে 
দেখবার ইচ্ছা! জাগল পাপিয়াসের | সঙ্গে সঙ্গে সে আর্গসের পথে রওনা হলে! । 
সে বোঝাতে চাইল তার পিতামহের বিরুদ্ধে তার কোন ক্ষোভ বা অভিযোগ, 
নেই। 

এদিকে আর্গসের রাজ। এ্যাক্রিসিয়াস পাপিয়াপ আর্গসে আসছে একথা 
শুনে ভয়ে রাজ্য ছেড়ে থেসালীয়দের রাজধানী ল্যারিসায় গিয়ে আশ্রয় নিল। 
সেখানে তখন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা! হচ্ছিল। আর্গসের পথে যাবার 
সময় একথা শুনে বীর পাপিয়াসও ল্যারিসায় গিয়ে হাজির হলো । যোগদান 
করল সেখানকার ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় | সব কট প্রতিযোগিতাতেই অসামান্য 
রুতিত্ব দেখিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করল পাসিয়াস। 

সেই অনুষ্ঠানে দশশকদের সামনে বসে রাজা গ্যাক্রিসিয়াসও খেল। 
দেখছিলেন। সহসা! ভারী জিনিস নিক্ষেপ প্রতিযোশিতার সময় পাপিয়াসের 
হাত থেকে একটি ভারী জিনিস দৈবাৎ রাজা এ্যাক্রিসিয়াসের মাথায় লেগে 
যায়। ফলে ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করলেন বৃদ্ধ এাক্রিপিয়াস, তার 

পিতামহের মৃতার কারণ হয়েছে সে, একখ। জানতে পেরে দুঃখে ভেঙে পড়ল" 
পাসিয়াস। না জেনে কত বড় হীন অপরাধের কাজ সে করে ফেলেছে। যাই 
হোক, সে তার পিতামহের মুতদেহটি আর্গসে নিয়ে গিয়ে যথাবিধি শেষকৃত্য 
সম্পন্ন করল। কিন্ত আর্গসের সিংহাসন হাতে পেয়েও সে সিংহাসনে 

আরোহণ করতে পারল ন পাসিয়াস। এ রাজ্য অন্ত রাজাকে দিয়ে তার, 
বিনিময়ে অন্য এক রাজ্য সে গ্রহণ করল। | 

এইভাবে এক অসাধারণ অতিমানবিক বীরত্বের জন্ত অমর হয়ে আছে 
বীর পাপিয়াস আর তার সঙ্গে এ্যাণ্ডোমেভা, সেফেউপ, ক্যাসিওপ গুতৃতির, 
আত্মার আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আজও পথ দেখায় সমুদ্রনাবিকদের | 

মে'লগার ও এ্যাটালাণ্ট। 

ঈটোলিয়ার অস্তর্গত ক্যালিডন- নামে এক রাজ্য ছিল। সেখানে রাণী 
এ্যানথীয়ার গর্ভে রাজা ওনেউসের এক পুত্রসন্তান জন্গগ্রহণ করে। রাজা 
তার নাম দেন মেলিগার। 

শিশুপুত্রটির বয়স যখন এক সপ্তাহও পূর্ণু হয়নি তখন রাজবাড়িতে একদিন 
তিনজন বৃদ্ধা এসে হাজির হলেো।। তার ছিল খোড়া আর লোলচর্মাবুত। 
তার! দিনরাত শুধু চরকায় স্বৃভো! কাটত। পরে জান! গেল আমলে তার 
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ভাগ্যদেবী। তাদের কাজ হলো মানুষের জীবনের সুতো দিয়ে দিনরাত 
চরকা কাটা৷। 

একদিন এই তিন বুদ্ধাবেশিনী নিয়তিদেবী নবজাত শিশুটির উপর 
ঝুঁকে পড়ে তাকে ভাল করে দেখে একে একে তার ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিস্বৃদ্থাণী 

করতে লাগল । প্রথম বৃদ্ধা বলল, জাতক তার পিতার মতই সদাশর ব্যক্তি 
হয়ে উঠবে। 

দ্বিতীয় বৃদ্ধাটি বলল, জাতক জগদ্বিখাত বীর হয়ে উঠবে । 
তৃতীয় বৃদ্ধাটি বলল, উনোনের মধ্যে এ জলস্ত কাঠটা যতদিন বেঁচে 

থাকবে, যতদিন ওটা সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হবে না ততদিন জাতক বেঁচে থাকবে । 
এই তিন বুদ্ধ! যথন ভবিষ্যদ্ধাী করছিল, তখন শিশুর মা উদ্বেগে আকুল 

হয়ে সবকিছু শ্ুনছিলেন। বুদ্ধার। ভবিধ্্ধাবীর পর সহস। অন্তহিত হয়ে 
গেলে মা উঠে গিয়ে জ্গলত্ত কাঠটিকে নিবিয়ে দিলেন জল ফেলে । তারপর 
অর্ধদগ্ধ কাঠটিকে ধনরত্ু রাখার একটি গোপন বাক্সের মধ্যে সযত্বে রেখে 
দিলেন | 

দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল মেলিগার । ভবিষ্তদ্ধাণীর কথামত 
বলবীর্ষে হয়ে উঠল অতুলনীয় । এই ধরনের ছেলে যে কোন মায়েরই গর্বের 
বন্ত। ছেলেবেল। থেকে যে'লগার ছিল যেমন শ:ক্তমান তেমনি সাহসী । 
সেকালে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীররা বহু বাধ। বিপত্তি অতিক্রম করে সোনার ভেড়ার 
লোম আনতে যেত । যেশন ছিল ও রাজ্যের মস্ত বড় এক বীর। একবার ঠিক 
হলো যেশন যাবে সোনার ভেড়ার লোম আনতে । তখন মেলিগার বলল, 

আমিও যাব। এর আগে কখনে৷ তার মত কিশোর বালক এত বড় 
বিপজ্জনক কাজে যায়নি । কিন্তু কারে! কোন নিষেধ শুনবে ন! মেলিগার । 
জীবনে কোন ভয়ের বাধ! সে মানবে না। 

দিকে মেলিগার দূর দেশে চলে গেলে অকন্মাৎ এক অনর্থ ঘটে গেল 
তার বাবার রাজ্যে । রাজ! অয়লেউপের উপর অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে এল 

এক দেবীর প্রচণ্ড রোষ। সেবার রাজ্যে খুব ভাল ফমল হওয়ায় দেবতাদের 
প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ষোড়শোপচারে ও মহাসমারোহে দেবপুজার 
আয়োজন করলেন রাজ। অয়লেউস। এই উপলক্ষে দেবী দিমেতারের বেদীমূলটি 
সাজিয়ে দিলেন প্রভূত নশ্যসস্তারে। ডাওনিসাসের উদ্দেশ্টে উৎসর্গ করলেন 
প্রচুর মগ্য। দেবী এথেনকে উৎসর্গ করলেন পবিত্র তেল। কিন্ত একট! 
বড় ভূল করে ফেললেন অয়লেউল। তিনি বনদেবী আর্ভেমিসের উদ্দেস্তে 
কিছুই উৎসর্গ করলেন না ! 

এতে ভীষণভাবে রেগে গেলেন আর্তেমিধ। সরোষে বললেন, সাখাত 
মানুষ হয়ে এতদূর ম্পর্থ। ! আমাকে পৃজে। পর্যন্ত দিল লা। দেখি ওকে কে. 
রক্ষা করে। | 
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এই বলে এক ভয়ঙ্কর জন্তদানব পাঠিয়ে দিলেন আর্ভেমিস রাজা 

অয়লেউসের রাজ্যে । দেখে মনে হত জন্তট! আসলে এক বন্ত শুকর । কিন্তু 
তা আকারে এতই বড় আর দেখতে এতই ভয়ঙ্কর যে তাঁকে মোটেই সাধারণ 
শুকর বলা খায় না। আমলে সেটা ছিল এক রাক্ষপ। এক অতিগ্রাকৃত্তিক 
ধ্বসাত্ুক জীব। তার চোখগুলো! সব সময় জলত জল জল করে। তার 

মুখে সব সময় ফেনা ভাঙ্গত। তার দাতগুলে। ছিল ভীষণ ধারাল আর 
হাতির মত লম্বা। জনপদের মানুষ তাঁকে দেখে ভয়ে তার কাছে যেতে 
সাহস পেত না । 

সে জঙন্থদানব যে বনে বেড়াত সে বনকে বিধ্বস্ত করে দিত একেবারে । 
যেমাঠের উপর দিয়ে যেতে সে যাঠের সব ফসল মাড়িয়ে নষ্ট করে দিত 
একেবারে । চাষীরা তার ভয়ে মাঠে চাষ করতে বা! বনে ফল পাড়তে যেতে 
পারত না। গাছের ফল গাছে থেকেই পেকে ও পড়ে নষ্ট হত । 

ফোনটিন থেক্কে দোনার ভেডার লোম ব। পশম নিয়ে দেশে ফিরে এসে 
মে 'লগার দেখল সারা দেশট! যেন শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছে । দেখল কোন 
ঘরে ফপল নেই, খাছ নেই, কোন মানুষের মনে কোন নিরাপত্ত। নেই। 

মনে মনে সংকল্প করে ফেলল মেলিগার, এ জন্তদ্ানবকে সে বধ করবেই । 
এজন্য বহু সাহস বীর শিকারী আর শিক্কারী কুকুরের সন্ধান করতে লাগল 
মেলিগার। এইভাবে এক বিরাট দল গঠন করে সে সপ্ধান করবে সেই 
ভয়ঙ্কর জন্তদানবের ৷ সারা ক্যালিডন রাজে;র ত্রিদীমান! থেকে সে 
শুকরকে চিরতরে বিতাড়িত করবে । 

সেকালে কালিডন দেশে আটালাণ্ট। নাষে এক অতি সুদক্ষ! মেয়ে- 
শিকারী ছিল। তার অন্বাভাবিক দ্রুত গতির জন্ত সে লাভ করেছিল দেশ- 
বিদেশের খাতি । মেলিগার যে শিকারদল গঠন করল তার মধ্যে সে আটা" 
লাণ্টাকেও নিলে। 

আটালাণ্ট। ছিল রাজকন্ট:। তার বাবাও ছিলেন ক্যালিডনের অন্তর্গত 
এক রাজোর রাজা । সে ছিল কুমারী; তখনে। তার বিয়ে হয়নি। আপনে 
তর বাধা তাকে দেখতে পারতেন না। তার জন্মের আগে তার বাব। বিশেষ- 
ভ।বে আশা করেছিলেন তার এক পুত্রসন্তান হবে। কিন্তু রাণী যখন পুত্রের 
পরিবর্তে এক কন্তাসস্তান প্রসব করেন অর্থাৎ আটালান্টার জন্ম হয় তখন 
রাজা অতিশয় রেগে গিয়ে তাকে পর্বতসংলগ্ন এক বনের মধ্যে ফেলে দেন। 
ঘটনাক্রমে সেই বনের একটি মেয়ে ভালুক শিশুটিকে দেখতে পেয়ে 
দয়াপরবশ হয়ে অপত্যন্সেছে নিজের ছুধ দিয়ে মানুষ করতে থাকে 
আটালান্টাকে। কিছুকাল পরে একদল শিকারী লেই বনে শিকার করতে 
গিয়ে একটি গুহার যধো একটি ভালু-ককর কাছে আটালাপ্টাকে শিশু অবস্থা 
আবিষ্কার করে। 
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সেই থেকে শিকারীদের মধ্যে থেকে মানুষ হতে লাগল | যেমন সুন্দরী 

তেমনি সাহসী ছিল আটালাণ্টা। বৃষ্টি, বাতাস, ঝড়-বঞ্চাকে মোটেই গ্রাঙ্ছ 
করত না। সে খুব ভাল তীর ধনুক আর বর্শার ব্যবহার করতে জানত । তার: 
প্রক্কতিটা এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যাতে কোন মিষ্টি কথা শোনার থেকে কোন 
ভয়ঙ্কর পশ্ডর সম্মুখীন হতেই সে বেশী চাইত, বেশী ভালবাসত। তার সমস্ত' 
মনপ্রাণ একাগ্র ও একনিষ্ভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল শুধু শিকারে আর ঘত সব 
স্থকঠিন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার চিন্তায়। পুরুষদের সে এই সব কাজের সহকর্মী 
হিসাবেই দেখত; এ ছাড়া তাদের অন্য কোন বূল্য খুঁজে পেত না। কোন 
যুবক তাকে এই সব কাজে হারাভে পারত না। সাহস ও শক্তির কোন, 
ব্যাপারে'তার সঙ্গে পেরে উঠত না কোন পুরুষ। কোন যুবক যদ্দি কখনো 
হঠকারিতার সঙ্গে তাঁকে প্রেম নিবেদন করত তাহলে সে তার কাছ থেকে 
এমন কঠিন ও অপ্রত্যাশিত প্রত্যুত্তর পেত যে এ ব্যাপারে এগোবার আর 
কোন সাহস পেত ন।। 

আটালাপ্টাকে প্রথম দেখে যেলিগার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মনে মনে, 
এমন একজন মেয়েকে সাধা হিসাবে পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের কথা। সে 
দেখল আটালাণ্টার মুখখান। পরিশ্রমী পুরুষের মতই বাদামী রঙের, তার 
মাথার চুলগুলো ছুদিকে ঘাড়ের উপর শক্ত করে বাধা | হাতে ত1' ব সময়ই 
ভীর ধন্থক। একটা ধনুক আর তীরভরা এক তৃণ পিঠের উপর ঝোলানে1। 
তার রোদেপোড়া তামাটে অক্রপ্রত্যঙ্গগুলো কোন বলিষ্ঠ পুরুষের মতই 
আন্বাভাবিকভাবে শক্ত। 

কিন্তু মেলিগারের দলের অন্ঠান্ত যুবকরা বলল, এসব কাজ কোন মেয়ের 
পক্ষে সম্ভব নয়। এই অচেনা অদ্ভুত মেয়েটিকে সঙ্গে নেবার কোন যুক্তি 
খুঁজে পাচ্ছিল না! তারা । এদিকে আটালাণ্টা তার শক্তি ও সাহসের চূড়ান্ত 
কোন পরিচয় দেবার এমনই একটা স্থযোগ খুঁজছিল। যাই হোক, এ নিয়ে 
কোন প্রতিবাদ, ঝগড়া বা ভালবাসার কোন সুযোগ ছিল না। যে জদ্ভদানবের 
দ্বারা ভাদ্দের সমন্ত দেশ বিধ্বস্ত, ভীত সন্ত্রস্ত, তাকে অবিলম্বে বধ কর! 

দরকার । তাই অবিলম্বে সেই উন্দেশ্টে যাত্রা করল মেলিগারের দূল। 

জঅন্তদানবটাকে খুঁজে বার করতে কোন কষ্ট পেতে হলে! ন! তাদের । 
ওরা যে বনটাকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছিল সেই বন্টার ভিতর থেকেই এক 
ভয়ন্ধর হুঙ্কার ছেড়ে ওদের দিকে গন করতে করতে এগিয়ে এল জন্তটা। 

জ্বটাকে ধরার জন্য চারদিকে জাল পাতা হলো । শিকারী কুকুরগুলোকে 
চারদিক সতর্ক করে প্রহরায় নিযুক্ত কর! হলো । কিন্তু জন্তদানবটা যেভাবে 

স্ডালপাল' ভেঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল তা দেখে তাদের লেঞ্জ গোটাতে 
লাগল শিকারী কুকুরগুলে!। মেলিগারের দলের হবাই তখন তীর ও বর্শা 
ছুঁড়তে লাগল বৃষ্টির ধারার মত। কিন্ত আটালাণ্টার বর্শাটি "সর্বপ্রথম, 
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স্টার গাটাকে বিদ্ধ করে রক্ত বার করতে সক্ষম হলে! । 
আঘাত পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠল জন্তটা। সে তার দাতবার করে এমন- 

গাবে তাদের দিকে ছুটে এল যাতে মেলিগারের দলের তিন চারজন লোক 
পড়ে গেল। তাদের একজন একটা ওকগাছের ভালে উঠে পড়ে প্রাণ বাচাল। 
সে গাছের গু ড়িটাকে তার দ্রাত দিয়ে আঘাত করেও কিছু করতে পারল না 
জন্ধট।। দলের বেশীর ভাগ লোক এমন এলোমেলোভাবে বর্শা ও তীর 
স্ঁড়তে লাগল যাতে তাদের শিকারীপ্তলোই একটার পর একটা করে আহত 
হতে লাগল । একজন শিকারী একট! উদ্ধত কুড়,ল নিয়ে জন্তটার মাথাটা 
লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে যেতে ঘাসের উপর পা পিছলে পড়ে গেল। এদিকে 
'আটালাণ্টার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ । অগ্রসরমান জন্তটাকে লক্ষ্য করে সে যেসব 
ভীর বা বর্শা ছু'ড়ছিল ত সবই লাগছিল তার গায়ে । যন্ত্রণায় গর্জন করছিল 
জন্কট]।। বেশ কিছুটা! দমে গেল সে। 

মেলিগার প্রকাশে বলে উঠল, হে কুমারী, তুমিই আমাদের মধ্যে সর্ব 
শ্রেষ্ঠ শিকারী । 

মেলিগারের একথা শুনে অন্তান্ শিকারী লজ্জায় মুখ নামিয়ে দ্বিগুণ 
উদ্ভমের সঙ্গে আক্রমণ করল জন্তটাকে নতুন করে। পর পর কয়েকটা আঘাত 
পেয়ে মাটিতে পড়ে গেল জন্তট|।। কিছুক্ষণ পর আবার উঠে দ্লড়াল বটে, 
কিন্ত টলতে টলতে চলতে লাগল, আর ছুটতে পারল না। তার চোয়াল থেকে 
লাল টকটকে রক্ত বার হয়ে আসতে লাগল । স্তিমিত হয়ে এল তার ত্ুদ্ধ 
গর্জনের স্বর । মান হয়ে উঠল তার জলন্ত চোখের আগুন। অবশেষে তার 
শানিত তরবারিট! আমূল বসিয়ে দিল মেলিগার। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত দেহে 
লুটিয়ে পড়ল জন্তদানবট।। 

জন্তদানবটা মরতে ন। মরতেই মেলিগার তাড়াতাড়ি মাথাটা! কেটে ফেলে 
তার গায়ের চামড়াট! ছাড়িয়ে ফেলল । এই দুটো সে আটালাণ্টাকে দিয়ে 
দিল। আসলে এগুলে। ছিল তারই প্রাপ্য, কারণ তারই তরবারির আঘাতে 
জন্ধদানবট! শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তবু আজকের এই শিকার-অভিযানে 
যে অলাষান্ত কৃতিক্ত দেখিয়েছে আটালাণ্ট1 তারই স্বীকৃতি স্বরূপ এগুলো তাঁকেই 
দান করল মেলিগার । এতে তার মামা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলল, .এ 
পুরস্কার কোন নারীর পক্ষে শোভ। পায় না । 

এ কথাটাকে অন্ান্ত ঈর্যাঘিত শিকারীরা সমর্থন করল । মেলিগারের মা 
'আলখীয়ার ছুই ভাই অর্থাৎ তার দুই মামাই আটালাণ্টার ব্যাপারে অতিশয় 
উদ্ধত্য দেখাপ। এমন কি একসময় তারা তার গা! থেকে সেই জিনিসগুলো 
ছিনিয়ে আনার জন্ত হাত বাড়াল। আটালাণ্টাকে অপমান করে তাকে 
গালাগালি করতে লাগল । 

তখন আর চুপ বরে থাকতে পারল ন! মেলিগার। সে তার তরবান্ি 
পুরাণ ৪ 
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কোষমুক্ত করে তার ছুই উদ্ধত মামাকেই হত্যা করল। 
বিজয়ের সব আনন্দকে ম্লান ও সব উল্লাসকে স্তন্ধ করে দিয়ে এক কুটিল 

বিষাদের ঘনরুষণ ছায়া! নেমে এল রাজবাড়িতে। ভাইদের ম্ৃত্যুশোক 
কোনক্রমেই সংবরণ করতে পারলেন না রাণী অলথাীয়া। জস্তদানবটার 
মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে ঠাকুরের পুজে। দিতে গিয়েছিলেন 
অলথীয় কিন্ত যখন শুনলেন তার ছুই ভাই নিহত হয়েছে তার পুত্রের হাতে 
তখন শোকে আকুল হয়ে কার্দতে লাগলেন । তিনি বুক চাপড়াতে লাগলেন 
আর চুল ছি'ড়তে লাগলেন শোকে । শোকে উন্মাদ হয়ে উঠলেন তিনি । 
হত্যাকারী যেই হোক, হত্যার চরম প্রতিশোধ নেবেন তিনি । সে হত্যাকারী 
তাঁর আপন পুত্র হলেও তাকে নিষ্কৃতি দেবেন না। 

সহসা একট। কথ! মনে হতেই ঝড়ের বেগে ছুটে গেলেন তিনি ধনরম্বব 
সংরক্ষণের সেই গোপন জায়গাটায় যেখানে অর্ধদগ্ধ কাঠটা লুকোন ছিল । 
সেই কাঠট। নিয়ে জ্পস্ত অগ্িক্ণ্ডের দিকে এগিয়ে চললেন রাণী অলখীয়! । 
একবার থষকে ধ্লাড়ালেন | দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন । কিন্তু মৃত ভাইদের 
মুখ দেখে উত্তাল হয়ে উঠল তার অবুঝ শোকরাশি। তিনি কি করছেন 
তা ষেন নিজেই বুঝতে পারলেন না । বুঝতে চাইলেন না। কাঠটা ফেলে 

দিলেন “তনি অগ্নিকুণ্ডে। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কাঠটা। 
সঙ্গে সন্ধে সংকল্প করলেন মনে মনে এ জীবন আর তিনি রাখবেন না । নিজের 
জীবনও সংহার করবেন তিনি । 

এদিকে বাড়ি ফিরে মেলিগার ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে পারল না তার জীবন- 
দীপ নির্বাপিত হয়ে আগছে। কিন্তু তা বুঝতে না পারলেও জয়ের কোন 
আনন্দে বা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে পারল নাসে। বিজয়গর্বে ফুলে উঠল্ 
না তার বুকটা । | 
মেলিগারের হঠাৎ মনে হলো! ভার সারা গা জলে পুড়ে যাচ্ছে। জ্ঞাল। 

জালা করছে সর্বাঙ্জ। তার পাছুটো এত ভারী হয়ে আসছে যে সে যেন 
ইাটতেই পারছে না। সহ্সা টলতে টলতে বজ্বাহত এক বিশাল ওকগাছের 
মত মাটিতে পড়ে গেল মেলিগার। শেষবারের মত নিভে গেল তাৰ 
জীবনের আলো। কিন্তু মৃত্যুকালে সে একবারও বুঝতে পারল না৷ তার মৃত্যু 
জন্ত তার নিজের গর্ভ-ধারিণী মাতাই দায়ী । 

এইভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল সেই ভবিষ্বদ্বাধীটা। 



আটালান্টার দৌড় প্রতিযোগিতা 

ক্যালিডনের সেই ভয়ঙ্কর অতিগ্রার্কৃত শৃকরটা মেলিগারের হাতে নিহত 
বার পর আবার তার সেই শিকারী জীবনেই ফিরে গেল আটালাণ্টা। 
কিন্ত মেলিগারের আকম্মিক মৃত্যুতে নিদারুণ একটা আঘাত পেল মনে। 
কারণ অসমসাহ্সী মেলিগারের বীরত্ব মুগ্ধ করেছিল তাঁকে । যে মেলিগারের 
মধ্যে সে এক আদর্শ আকাজ্জিত পুরুষকে জীবনে প্রথম খুঁজে পেয়েছিল, 
সেই মেলিগারের মৃত্যুতে জীবনে প্রথম একট1 অপূরণীয় শৃন্ত। বা অভাৰ 
অনুভব করতে থাকে মে। তাই সে শূন্য মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল এখানে 
সেখানে । যে সব শিকারীদের কাছে ও থাকত সেখানে আর গেল না। 

এদিকে আটালাণ্টার কৃতিত্বের কথ! তার বাবার কানে গিয়ে উঠল। 

মেয়ের এই সব কৃতিত্বের কথা শুনতে শুনতে আক্ষেপ জাগতে খাকে তার 
'মনে। যে মেয়েকে একদিন দ্বণা'ভরে ত্যাগ করে জনহীন অরণ্যপ্রদদেশে ফেলে 
দেন সেই মেয়েকে সাদরে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জগ্ভ মন তার ক্রমশই ব্যাকুল 
হয়ে ওঠে। দিনে দিনে অদম্য হয়ে ওঠে এই ব্যাকুলত। । তখন চারদিকে 
মেয়ের খোঁজ করতে লোক পাঠান । 

আটালাণ্টার মনেও এখন কোন রাগ বা অভিমান নেই তার বাবার 
প্রতি। সেও যেন রাস্ত হয়ে নির্ভরযোগ্য এক আশ্রক্প চাইছিল। এমন 
সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এক অতুল সৌভাগ্য হাতে এসে গেল 
আটালাণ্টার। বন্য শিকারী-জীবন থেকে উন্নীত হলে। সে অমিত প্রশ্র্ষে ঘের! 
রাজকন্ঠার জীবনে । 

কিন্তু গ্রশ্বর্য ও আরাম উপভোগের মাঝে এসেও তার মনের কাঠামোটার 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হলো না। সে আর শিকারে না গেলেও নিয়মিত 

দৈহিক ব্যায়াম করে যেত। যে কোন বিষয়ে দৃূঢ়তাকে মে পছন্দ করে 
চলত | নারীস্থলভ নরম আচরণ বা! গৃহস্থালির কাজকর্ম কাকে বলে তা সে 
জানত না এবং তাতে কোন আগ্রহও ছিল না! তার । 

আটালাণ্ট। রাজকন্তার মর্ধাদায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই অসংখ্য 
পাণিপ্রার্থী আপতে লাগল বিভিন্ন দেশ থেকে । তার বাব! রাজ। স্বয়ং তার 
বিয়ে দিতে চাইলেন । কিন্তু প্রতিজ্ঞ করে বসল আটালাণ্ট! সে সারা জীবন 
কুমারী রয়ে যাবে । অবশেষে তার বাবার গীড়াপীড়িতে একট। শর্তের অধীনে 

কিছুটা শিখিল করল তার প্রতিজ্ঞাটা। আটালাণ্ট। বলল, ধে বিয়ে করবে 

শুধু সেই লোককে বে তাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় পরাম্ত করতে পারবে। 
কিন্তু কোন পাণিপ্রার্থী প্রতিযোগী যদি তাকে পরাস্ত করতে না পারে তবে 
তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। 

কিন্ত এই লব কঠোর বিধি সত্বেও বহু যুবক নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি 



৫২ তত্রীকপুরাণ কথা 

নিয়েও আটালাণ্টাকে পাবার জন্ত সেই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতায় যোগদান; 
করল। চঞ্চল মৃগশিশুর মত দ্রুতগতিসম্পন্না আটালাণ্টার সঙ্গে কোন যুরকই 
পেরে উঠল না দৌড়ে । সবাই বলল তার পায়ের গতি দেবদত্ত। তার উপর 
দৌড় প্রতিযোগিতায় এক শর্ত আরোপ করেছিল আটালান্টা। প্রতিযোগী- 
দের নগ্ন ও নিরন্তর অবস্থায় যোগদান করতে হবে অথচ তার নিজের হাতে 
বর্শা থাকবে । কারণ হিসাবে সে বলল সে নারী এবং এটা তার আত্মরক্ষারই 

শেখ উপায়মাত্র । কিন্তু একথা মুখে বললেও এ দিয়ে ভিন্ন এক উদ্দেস্ট সিদ্ধ 
করল আটালান্টা। প্রথম দ্রিকে ছোটার পর শেষের দিকে চূড়ান্তভাবে জয় 
পরাজয় নির্ণীত হবার আগেই তার প্রতিষোগীর নগ্ন গায়ে তার ধারাল বর্শাটা 
ছ'ড়ে যারত আটালান্টা। আসল কথা তাঁর বিয়েতেই মত ছিল না। কোন 
পুরুষকেই সে তার যোগ্য বলে মনে করত না। তাই প্রতিযোগিতার নাম 
করে পাণিপ্রার্থা যুবকদের এক নিধনযজ্ঞ শুরু করে আটালাণ্ট]। 

কিন্তু এত যুবকের প্রাণ যাওয়! সত্বেও বন্ধ হলো না এই ভয়ঙ্কর প্রতি- 
যোগিতা। ব্যর্থ ও নিহত প্রতিযোগীদের মুখগুলো সারবন্দীভাবে টাঙ্গানো 
থাকলেও ত৷ দেখে শিক্ষা হত ন| অত্যুৎসাহী পাণিপ্রার্থীদের | 

অবশেষে এল হিপ্লোমেনেস নামে এক যুবক। এই ধরনের দৌড় প্রতি- 
যোগিতায় বিচারক হিসাবে কাজ করার পর অবশেষে আটালান্টাকে পাবার 
জন্য নিজেই প্রতিযোগী হয়ে এল হিগ্পোমেনেস। 

কিন্ত আসার আগে বিশেষভাবে তৈরি হয়ে আসে হিগপ্পোমেনেস। সে 
তার পায়ের গতি ও শক্তির উপর নির্ভর করতে পারেনি সম্পূর্ণ । সেতাই. 
প্রতিযোগিতায় আসার আগে দেবী আফ্রোদিতের কাছে কাতরভাবে সাহায্য 
প্রার্থনা করতে থাকে। তার আরাধনায় সন্তষ্ট হয়ে দেবী তাকে তিনটি 
সোনার আপেল দান করেন । নারীর মনের সব খবর দেবী জানতেন বলেই 
তিনি এইগুলি যথাসময়ে প্রয়োগ করার জন্য তা দেন। 

যথাসময়ে প্রতিযোগিতা শুরু হলে! । দুজনেই ছুটে যেতে লাগল লক্ষ্যের 
দিকে। কিছুক্ষণ ছোটার পর একটা সোনার আপেল পথের উপর ফেলে 
দিল হিগ্লোষেনেস । আটালাণটা বিম্বয় ও কৌতৃহলের বশবর্তী হয়ে তা 
কুড়িয়ে নিল। আরো কিছুদূর যাবার পর আবার একটা সোনার আপেল 
ফেলে দিল পথের উপর । অ+বার আটাপপ।প্ট। সেইভাবে কুড়িয়ে নিল সোনার 
আপেলট। লক্ষ্যের কাছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ আপেলটি পথের উপর 

ফেলে দিল হিপ্লোমেনেস | সেটিকেও কুড়িয়ে নিল আটালাশ্টী। আর ঠিক 
দেই অবকাশে লক্ষ্যে গিয়ে পৌছল হিগ্লোমেনেস। 

এইভাবে নিজের হাতে পাতা জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ল আটালান্টা ৷ 
আর কোন অজুহাত খুজে না পেয়ে হিগ্পোমেনেসকে বিয়ে করতে বাধ্য হলো 
সে। হিগ্লোমেনেস ভেবেছিল আটালাণ্টার মনটাকেও জয় করে ফেলবে। 



গ্রীকপুরাণ কথা ৫৩ 

কিন্ত আটালাণ্টাকে নিয়ে বেশীদিন স্থথভোগ করতে পারল না সে। দেবা; 
আফ্রোদিতের কৃপায় ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে সে জয়লাভ করে এবং আটালাণ্টার 

মত মেয়েকে লাভ করে। প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার পর দেষীকে পুজো 
দেএয়া তে। দূরের কথা, তাকে একবার মনে মনে ম্মরণ করে ধন্বাদও জানাল 

না। এতে কৃপিত হয়ে দেবী হিপ্পোমেনেস আর আটালান্টা ছুজনকেই এক- 
জোড়! সিংহছে পরিণত করে তার রথে সংযোজিত করলেন । 

নিয়তি দেবী 

জিয়াম যখন ন্বর্গলোক অলিম্পাসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ত্রিভৃবনের 
সর্বমর কতৃত্বভার গ্রহণ করেন তখন তিনি নিজেকে অন্যান্ত দেবদেবীর মত 
নিয়তিদেরও নেতা হিসাবে ঘোষণ। করেন । কিন্তু নিয়তিরা তাঁর সন্তান--এ 

দাবি করেননি বা অন্ত পুরাণকারেরাও করেন না । এই নিয়তিদের নাম হলে! 
ক্লোদো, লাচেলিস আর আত্রোপস। এ'রা তিনজনেই এরেবাসের সন্তান । 
এরা তিনজনেই সাদা পোষাক পরতেন। এই তিন বোনের মধ্যে 
আত্রেপসই ছিলেন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর | 

মানবজগতের সব সন্তানদের জীবনের সব গতিগ্রক্কতি এদেরই দ্বার 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । কোন নবজাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই তিন বোন 
এসে হাজির হন। ক্লোদোর হাতে থাকে একটা চরকা। তাতে সে তার 

পরমাযুর স্থৃতে। কাটে । ল্যাচেসিসের হাতে আছে মাপের ফিতে । তাই 
দিয়ে সে সেই সুতোর দের্ঘ্য মেপে দেখে । আর আব্রোপসের হাতে থাকে 
একটা কাচি যা দিয়ে ইচ্ছামত যে কোন নবজাতকের জীবন কেটে 

কমাতে পারে । এই নিয়তিদেবীর। মানুষের জন্মের দিনেই ঠিক করে দেন 
নবজাতক ভবিষ্যতে কি ধরনের মানুষ হয়ে উঠবে । তবে মান্ষ নাকি নিজের 
বুদ্ধিও বিচারশক্তির সাহায্যে ছোটখাটে। কিছু বিপদ।পদ এড়াতে পারে । তবে 
গ্রধানতঃ তাদের জীবন নিয়তিদের বিধান বা নির্দেশিত পথ ধরেই চলে। 

অনেকে বলেন নিয়তিদের বিধান দেবলোকেও সমানভাবে প্রযোজ্য । 
স্বয়ং দেবরাজ জিয়াসও নিয়তির বিধানকে এড়িয়ে ষেতে পারেন না। কিন্ত 
অনেকে আবার একথায় বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে সর্বশক্তিমান 

জিয়াসের ক্ষেত্রে নিয়তির বিধান খাটে না। তিনি নিয়তির বিধানকে উন্টে 
দিয়ে ইচ্ছামত যে কোন মানুষকে জীবন বা মৃত্যু দান করতে পারেন। 
কম বয়সের নবীন দেবতারাও নিয়তিদেবীদের তেমন মেনে চলে না। একবার 
এ্যাপোলোর এ্যাডমেনাস নামে এক বন্ধুর স্ৃত্যু হয়। নিয়তিরা তার 
কীবনকে কেড়ে নিয়ে যাবার আগেই নিয়তিদের মদ খাইয়ে মাতাল করে রেখে 
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দেন ঞ্যাপোলে। 

শ্রীসদেশের ডেলফিতে নাকি শুধু ছুজন নিয়তিদেবীর পূজো হয়। একজন 
জযমের দেবী আর একজন মৃত্যুর দেবী। এথেদ্দে আবার দেবী! 
আফ্রোদিতেকে সবচেয়ে প্রধান! নিয়তিদেবী হিসাবে গণ্য করা হয়। অনেকে 
আবার বলেন নিয়তিদেবীরা হলেন “নেসেসিটি' বা প্রয়োজনের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীর সন্তান । 

দজেসন 

তুষারাচ্ছন্ন পেলিয়ন পর্বতের একটি গুহায় সেন্টরদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন 
ও সবচেয়ে বিজ্ঞ শেইরণ বাস করত। সেন্টররা হলো অদ্ভুত এক প্রাণী__ 
ভাদ্র অর্ধেকট! ঘোড়ার মত আর অর্ধেকটা মানুষের মত । শেইরণের দেহের 
নিচের অংশট। বিকল হয়ে গেলে তার সাদা চুলদাড়িতে ভতি মাথাটার মধ্যে 
বুদ্ধি বেড়ে যায়। তার জ্ঞান আর অভিজ্ঞত। ছুটোই বেশী ছিল। তার 
হাতে সব সময় থাকত একটি সোনার বীণা | সেই বীণা সব সময় বাজাত। 
আর তার কাছে বহু লোক পরামর্শ নিতে যেত। সে তাদের সঙ্গে মানুষের 
মতই কথা বলত । 

শেইরণের খ্যাতি দেশে বিদেশে ও দূর দুরাস্তে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু 
সাধারণ মানুষ নয়, বড় বড় রাজা মহারাজারাও নীতি উপদেশ গ্রহণ করতে 
আসত শেইরণের কাছে । তার কথামতই রাজারা তাদের ছেলেদের মানুষ 
করে তুলতেন। শেইরণ তাঁদের যে সব শিক্ষা দিত তার মধ্যে ছিল কর্তবা- 
পরায়ণতা, দেবতাদের প্রতি ভক্তি, বুদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং সুখে দুঃখে 
পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা । তাছাড়া শেইরণের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা 
ছিল অসাধারণ। এ বিগ্যা সে শেখে এসক্যালাপিয়াসের মুখ থেকে। 
শেইরণ সকলকে নাচ গান, কুস্তি ব্যায়াম, পর্বতারোহণ, শিকার প্রভৃতি 
শেখাত। এছাড়। সবচেয়ে বড় একট। জিনিস শেখাত শেইরণ। সেটা হলো 
যে কোন বিপদকে হাস্য মুখে পরিহাস করতে । সে সবাইকে বলত, তোমর! 
গ্রীষ্মকালে যেমন সহজে স্বচ্ছন্দে শীতল জলে ঝাঁপ দাও, তেমনি শতকালেও 
তীক্ষ তুষারঝড় সহা করতেই হবে। আলম্কে সর্বপ্রকারে পরিহার করে 
চলতে হবে । 

অনেকে আবার তাদের ছেলেদের ভালভাবে মানুষ করার জন্য তার 
কাছে রেখে যেত। স্থতরাং যে সব রাজকুমার ও যুবক শেইরণের প্রত্যক্ষ 
শাসনাধীনে মানুষ হত তারা সত্যিই ভাগ্যবান। তাঁদের দেহমন, স্বাস্থ্য, 
চরিত্র একই সঙ্গে স্থগঠিত হয়ে উঠত। তার! সব দিক দিয়ে শাসনকার্ষের 
উপযুক্ত হয়ে উঠত । | 
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আই সব ভাগ্যবান যুষকদের মধ্যে ছিল জেসন । বংশগতভাবে জেসন 
ছিল রাজপুত্র । কিন্ত তার বাবা ঈসনের হাতে তার রাজ্য তখন ছিল না। 
তার ছুষ্ট প্রকৃতির ভাই পেলিয়াস তীর রাজ্য জোর করে কেড়ে নেয়। শুধু 
ভাই নয়, পেলিয়াস তার ভ্রাতুপ্পুত্র জেসনকে শৈশবেই হত্যা করার চেষ্টা 
করে। কিন্তু ঈলন তার সেই অভিসন্ধির কথা আগে থেকে বুঝতে পেরে 
তাকে শেইরণের গুহাতে রেখে আসে । পেলিয়াস ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি 
তার অলক্ষ্যে অগোচরে তার পরম শক্র বেড়ে উঠছে ধীরে ধীরে । 

এদিকে শৈশব থেকে জেদন শেইরণের গুহাতে প্রতিপালিত হয়। জ্ঞান 
কওয়ার পর থেকে তাকে কিন্তু তার বংশ পরিচয় জানানো হয়নি । সে 
নিজেকে পিতৃমাতৃহীন অনাধ বলেই জানত। 

দেখতে দেখতে বাল্য থেকে যৌবনে পা দিল যখন জেসন তখন শেইরণ' 

তাকে তার বংশপরিচয় দান করার প্রয়োজন অনুভব করলেন । সেই সঙ্গে 
ভার মহান কর্তব্যের প্রতিও সচেতন করে দিতে চাইলেন তিনি । 

শেইরণ একদিন সত্যি সত্যিই সব কিছু খুলে বলল জেসনকে । বলল 
কিভাবে তার কাকা পেলিয়াস তার বাবার রাজ্য জোর করে কেড়ে নিয়েছে, 
কিভাবে তার শৈশবে তাকে হত্যার ভয় দেখিয়ে তাকে অজ্ঞাতবাসের পথে 
ঠেলে দিয়েছে । আরও বলল তাকে কিভাবে সে প্রতিশোধ নেবে তার 

কাকার উপ্র | ' 

আর নষ্ট করার মত সময় নেই। এখনই বার হতে হবে তাকে, কারণ 
সে এখন বড় হয়েছে। বিদায়কালে শেইরণ তাকে উপদেশ দিয়ে বলল, 
শক্রর সামনে নির্ভীক হবে ঠিক, কিন্তু মনে রেখো তুমি রাজার ছেলে । 
স্বতরাং উদার মন নিয়ে তুমি সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। 

আর দেরি না করে কোন এক উজ্জল সোনালী সকালে যাত্রা শুরু করল 
জেলন। পাহাড়ী ঢল বেয়ে সমতলভূমির পথে নেষে যেতে লাগল সে। 
তার পরনে ছিল তারই দ্বারা নিহত এক সিংহের চামড়া দিয়ে তৈরি এক, 
কালক1 পোষাক। তার পায়ে ছিল নতুন চটি। তার লম্বা চুলগুলো ধাতাসে 
ভড়াছল। কত পাহাড় পার হয়ে কত পাইন বনের শীতল ছায়ার তল দিয়ে, 

কত কাটা ঝোপের উপর দিয়ে কত কষ্ট করে এগিয়ে চলল জেসন । এসব 
পাহাড়, গাছ, বন, সব তার চেনা । তার শিক্ষা ও দীক্ষাগ্তরু শেইরণ তাদের 
হাতে ধরে সব শিখিয়েছে । 

পার্বত্য এলাকা পার হয়ে সমতলভূমিতে এসে অনেক সবুজ ফসলভরা 
মাঠ দেখল জেসন। দেখল কত.নদী। এমনি একটি জলভর! নদীর ধারে 
এসে থষকে দাড়াল সে। হঠাৎ দেখতে পেল নদীর ধারে বসে একটি লোল- 
চর্মা বৃদ্ধ! ছুলে ছুলে শুধু একটা কথাই বলছে, আমাকে কে পার করে দেবে? 

বুদ্ধাকে দেখে প্রথমে ঘ্বণা জাগল জেসনের মনে। দেখল পাহাড়ের 
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বরফগলা! জলে পুষ্ট কানায় কানায় ভর1 বেগবাম নদীটা পার হওয়াভার 
পক্ষেই শক্ত; তার উপর এই বৃদ্ধাকে পার করা! অতিশয় কষ্টকর হবে তান 
পক্ষে । কিন্তু প্রথমে একথা মনে হলেও পরক্ষণে নিজের ভূল বুধতে পারল 
জেলন। তার গুরু শেইরণের কথাটা মনে পড়ল সে সঙ্গে । শেইরণ তাকে 
বলে দিয়েছে সে যেন সব সময় পরের উপকার করার চেষ্টা করে । 

জেসন তাই বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি তোমাকে ওপারে 
বয়ে নিয়ে যেতে পারব । ওঠ বুড়িমা। দেবতারা দয়া করলে আমি ঠিকই 
তোমাকে পার করে দেব। 

আর কোন কথ না বলে বৃদ্ধাটি জেসনের পিঠের উপর একলাফে উঠে 
বসল । ভারপর দুহাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল । জেসনও সঙ্গে সন্ধে 
নদীর জলে ঝাঁপ দিল। পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে অতি কষ্টে কোন রকমে 
সাঁতার কেটে যাচ্ছিল জেসন। তবুবৃদ্ধা প্রায়ই অভিযোগের সুরে বলছিল 
জেসন নাকি তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে । মাঝে মাঝে ভয়ে চিৎকার করে 
উঠছিল বৃদ্ধা । 

বৃদ্ধা জেসনের গলাটা! এমনভাবে জোরে চেপে ধরল যে সে কথা বলতেই 
পারছিল না। তবু সে বলল, ছটফট করে না, শান্তভাবে ধরে থাক। 

জেসন একবার ভাবল সে বৃদ্ধাকে জলে ফেলে দিয়ে একাই সীতার কেটে 
ওপারে গিয়ে উঠবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবল এটা ঠিক হবে না। তাই 
শোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে ওপারের দিকে এগিয়ে চলল । 

অবশেষে ওপারে গিয়ে নদীতীরের ঘাসের উপর বৃদ্ধাকে নামিয়ে দেবার 
আগেই বুদ্ধা নিজেই লাফ দিয়ে সহজ মানুষের মত নেমে পড়ল। জেসন 
তার দিকে তাকিয়ে বিম্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দেখল যাকে সে বহন করে 

নিয়ে এসেছে সে একজন আসলে লোলচর্মা উত্থানশক্তিরহিত বৃদ্ধা নয়, 
সালঙ্করা এক পরমান্ুন্দরী রমণী । 

বিন্ময়াবিষ্ট জেসনকে নিজের পরিচয় নিজেই দিল সেই রহস্যময়ী নারী । 
বলল, আমি ব্ব্গের রাণী হেরা । তুমি আমার পরিচয় না জেনেই আমার 
উপকার করেছ। দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তির প্রতি তোমার এই দয়ামায়া 
কখনই বুথ যাবে না। তোমার কোন দরকার পড়লে আমাকে স্মরণ করে । 
দেখবে দেবদেবীদেরও কুতজ্ঞতাবোধ আছে। 

সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করতে লাগল জেসন। বিস্তু মুখ তৃলো 
দেখল তার মাথার উপরে বহু উর্ধে একথণ্ড সোনালী মেঘখণ্ড ছাড়। অর 
কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে সেই নদীতীরে সম্পূর্ণ একা । এক নতুন আশার 
উদ্দীপিত হয়ে উঠল তার সমস্ত মনপ্রাণ।' গর্বে ও গৌরবে ফুলে উঠল তার 
বুক। 

আবার তার লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলল জেসন। দূরে আওলকন 
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শহরের অসংখ্য অট্টালিক। বা হ্যরাজির শীর্দেশ দেখ! যাচ্ছিল। কিন্ত তখন 
পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। কারণ নদীর জলে স্লাতার কাটার সময় তার 
এক পায়ের চটি পড়ে যায় জলে। পরে খালি পায়ে চলতে গিয়ে একটি 
পাথরে ঠোন্কর খেয়ে পায়ের একটা আঙ্গুল কেটে যায় । জেসন তখন কিছু কচি 
পাতা দিয়ে পাটা বেঁধে রাখে। 

অবশেষে সারাদিন ধরে পথ চলার পর সন্ধার দিকে আওলকস শহরে 
পৌছল জেসন। আসলে এট৷ তার বাবার রাজ্য জোর করে যে রাজ্য ভোগ 
করছে তার কাক! পেলিয়াস । অথচ এরাজ্যের কোন লোক তাকে চেনে 

না। শুধু তার সুন্দর চেহারাটার দিকে সবাই চেয়ে থাকে অবাক হয়ে । 
একটা পায়ে চটি আর পুরনো ময়লা পোষাকপর] চেহারাটা নিয়ে রুাস্ত 

পায়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল জেসন । গিয়ে দেখল 

এক ভোজসভায় পেলিয়াস পানাহারে মত্ত হয়ে আছে । কিন্তু পেলিয়াল জানে 
না এক দৈববাণীতে অনেক আগেই বলেছে একপাটি চটিপর1 এক অচেনা 

লোকের হাতে তার রাজ্য হারাবে পেলিয়াস। 

জেসন সোজা পেলিয়াসের সামনে গিয়ে তার পরিচয় দিয়ে বলল, 
আমি ঈসনের পুত্র জেসন। আমি এই রাজ্যের উপর আমার অধিকার 
উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি । 

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে মুখটা শ্তকিয়ে গেল পেলিয়াসের। শঠতা 
আর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সঙ্গে একট ভয় তার অন্তরে গোপনে বাসা বেধে থেকে 
তাকে বিব্রত করে তুলত সব সময়। তবু নিজেকে সামলে নিদে এক কৌশল 
অবলম্বন করল স্থুচতুর পেলিয়াস। সে জেসনকে সাদরে ভোজসভায় নিয়ে 
গিয়ে বলল, আজ খাও দাও বিশ্রাম করো । আগামী কাল এক শাস্ত 
অবকাশে রাজা সম্বন্ধে কথাবার্তী হবে। তুমি আমার ভ্রাতৃষ্পহ্ত্র । এতদিন 
তোমাকে মৃত বলেই জানতাম । দীর্ঘ দ্রিন পর তুমি ফিরে এসেছ। স্থতরাং 
এই আনন্দ উত্সব উপভোগ করো । 

সরল প্রকৃতির জেসন তার কাকার কথায় মুগ্ধ হয়ে তার সব কথা বিশ্বাস 
করল। পেলিয়াসের মেয়েরাও তাকে প্র কথাই বলল । সে ভাবলতার 
কাকা সত্যিই ভাল লোক। তার বাবার রাজা অপহরণকারী হিসাবে 

তাকে অকারণে বদনাম দেওয়। হয়েছে । সে তাই তার কর্তব্যের কথা সব 
ভূলে গিয়ে পানাহারে মত্ত হয়ে চারণকবিদের গান শুনতে লাগল । 

চারণকবিদের একটি গানের কথা তার চিত্বকে স্পর্শ করল। গানটি 
ছিল সোনার পশম সন্বন্ধে। এ গানের কাহিনীটি বড় অদ্ভুত। কিভাবে 
এক রাজপুত্র ফ্রিক্সাপ আর তার বোন রাজকন্তা হেল তাদের বিমাতা 
দ্বারা উৎপীড়িত হয় নির্মমভাবে এ কাহিনীতে ছিল তারই কথা। 

কোন এক দেবতার ককপায় ফ্রিক্পান আর হেল দুজনেই কোন রকষে 
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তাদের বিমাতার কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করে একটি সোনার ভেড়ার 
উপর চেপে পালিয়ে যাচ্ছিল দূর দেশে । তাদের ছুজনের মধ্যে হেল জলে 
স্থলে ধাবমান ভেড়াটির উপর চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করায় একটি সমুদ্র পার; 
হওয়ার সময় এক জায়গায় পড়ে যায় ভেড়াটির পিঠ থেকে । সেইখানেই 
তার প্রাণবিয়োগ ঘটে । আর তার ন্মম অনুসারে সেই জায়গার নাম হয়» 
হেলেলপন্ট ৷ কিন্তু ফ্রিক্সাস সেই অন্ধকার সমুদ্র ইউকজাইন নিরাপদে পার. 
হয়ে তার লক্ষ্যস্থল কোলবিসে পৌছায় । 

কোলবিসে গিয়ে দেবরাজ জিয়াসের উদ্দেশ্যে সেই সোনার ভেড়াটিকে 
বলি দেয় ফ্রিক্পাস। তারপর তার সোনার পশমগ্ডলিকে একটি নদীর ধারে 
একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে । পরে ফ্রিকসাস সেইখানেই বাস করতে 
লাগল । পরবর্তী কালে সেখানেই সে মারা যায় । 

ফ্রিকৃসাসের মৃত্যুর পর সেই সোনার পশম রক্ষা করার ভার নিল কোল- 
বিসের রাজা উটিস। দৈববাণী হয় ঈটিস যতদিন সেই পশম রক্ষা করতে 
পারবে ততদিনই সে বেঁচে থাকবে । এ ব্যাপারে ঈটিলকে সাহাধ্য করবে 
বিষধর এক বিরাট সাপ। যাতে গাছের উপর ঝোলানে। সেই সোনার পশম 
কোন লোক চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য দিনরাত সর্বক্ষণ এক 
অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে সেই সাপটি । ফলে কোন বীর সাহস করত 
ন1 সেখানে যেতে । 

এদিকে যতদিন না কোন বীর গিয়ে সেখান থেকে সোনার পশম এনে 
গ্রীসদেশে ফ্রিকূসাসের আস্মীয়স্বজনকে দেবে ততদিন ফ্রিক্সাসের আত্ম। মুক্তি 
পাবে না। 

এ বিষয়ে জেসনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য পেলিয়াস চারণকবিদের এই 
গান করার নির্দেশ দেন। এই গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পেলিয়াসপ “জসনের 
সামনে বলল, অতীতে একাজ করার সাহস ও শক্তি আমার ছিল। সব 

বিপদকে জয় করে সেই সোনার পশম আমাদের দেশে আনতে পারতাম । 
কিন্ত এখন আমি বৃদ্ধ; সে শক্তি আমার নেই। আজকালকার যুবকরা 
ভীরু। তাদের এ ধরনের সাহস বা শক্তি নেই। 

সহসা। চোখ দুটো উজ্জল হয়ে উঠল জেসনের। সে লাফ দিয়ে উঠে 
দাড়িয়ে বলল, আমি যাব সেই সোনার পশম আনতে । আমি তা আনবই 
তাতে যদি আমার জীবনও চলে যায় ত যাবে । 

সঙ্গে সঙ্গে জেসনকে বুকে জড়িয়ে ধরল চতুর পেলিয়াস। এক কৃত্রিম গর্ব ও 
আনন্দে ফুলে উঠল তার বুকটা । মনে মনে প্রচুর খুশি হলো পেলিয়াস। 
ভাষল, জেপন সোনার পশম আনতে গিয়ে নিশ্চয় মারা যাবে । কারণ 
এ কাজ কারে দ্বারা সম্ভব নয়। আর জেসন মারা গেলে তার সিংহাসন হবে 
সম্পূর্ণরূপে নিষণ্টক। 
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রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় একা একা ভাবতে লাগল জেসন । ঠাণ্ডা 
মাথায় ভাবতে গিয়ে নিজের হঠকারিতাটা নিজের কাছেই প্রকট হয়ে উঠল । 
সে বেশ বুঝতে পারল ভাবনা চিস্ত! না করে পেলিয়াসের কথায় এই অভিধানে 
রাজী হওয়। উচিত হয়নি তার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেণ্টর শেইরণের কথাটাও" 
মনে পড়ে গেল তার। শেইরণ তাকে বারবার বলে দিয়েছে সে যেন কোন 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার থেকে বিচ্যুত না হয় বা তাকে কোন ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন 
নাকরে। স্থতরাং এ বিষয়ে এড়িয়ে ন! গিয়ে সাহস ও বিচক্ষগতার দ্বারা 
তার প্রদত্ত গ্রতিশ্রতি পালন করতেই হবে। 

অবশেষে কোলবিসে যাওয়াই ঠিক করল জেসন। কিন্তু দূর সমুদ্রে- 
যাবার জন্য উপযুক্ত জাহাজ চাই। এই উদ্দেশ্টে আর্গল নামে জাহাজের এক 
সুদক্ষ মিশ্ত্রীর শরণাপন্ন হলো। এই আর্গদই তাকে পেলিয়ন পর্বতের 

পাইনগাছের কাঠ থেকে এক জাহাজ তৈরি করে দিল। সে জাহাজেপস ছিল 
পঞ্চাশটা ঈ্লাড়। এ জাহাজের নাম ছিল আর্গস, আর্গসের নাম অনুসারেই 
এই নামকরণ হয় জাহাজটার। এ জাহাজ এত শক্ত যে কোন ঝড় 
তুফানে তা কখনে। ভাঙ্গে না। অথচ এ জাহাজ এত হালকা! যে একজন 
কাধে করে তা বহন করে নিষে যেতে পারত । 

জাহাঁজটা জেসনের কাছেই ছিল। একমাত্র সমস্যা হলো এ জাহাজ 
চালানোর জন্য উপযুক্ত নাবিকের। জেসন ঠিক করল বলিষ্ঠ দেহমনবি শিষ্ট. 

তার যে সব সহপাঠী ছিপ তারাই একাজের উপযুক্ত । সুতরাং তাদের ডেকে 
পাঠাল। তারা সকলে এসে গেলে জেসন চলে গেল দোদোনায় হেরার 
মন্দিরে । দোদোনার মন্দিরে গিয়ে স্বর্গের রাণী দেবী হেরার কাছে কাতর- 
ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করল জেপন। তার সংকল্পিত এই দুঃসাধ্য অভিযানে 
দেবী হেরার সাহায্য ও অন্ুগ্রহই তার একমাত্র ভরসা । দোদোনার মন্দিরের 
সামনে এক জীবস্ত ওকগাছ ছিল । সেই ওকগাছটি কথ! বলতে পারত। 
দেবী হেরার সব কথ। এঁ ওকগাছের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হত। 

জেসনের প্রার্থনার উত্তরে দেবী হেরা বললেন, এঁ ওকগাছের একটি অংশ 

কেটে নিয়ে গিয়ে তোমার জাহাজের সামনে মাথার উপর লাগিয়ে দাও। 
তোমার বিপদ্দের সময় গাছের এ অংশই তোমার কাছে আমার নির্দেশের 
কথা ব্যক্ত করবে । তাছাড়া দেবী হেরা আবার এখেনকে বলে দিয়েছিলেন 
তিনি যেন জাহাজ নির্মাণের কাজে আর্গসকে উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে সাহায্য 
করেন। 

জাহাজ চালাবার জন্ত উপযুক্ত নাবিক ও যাত্রাপথের সঙ্গী পেতে কোনরূপ 
অসুবিধা হলো না জেসনের । গ্রীসদেশের ফ্লবচেয়ে বীর যুবকরা! এগিয়ে এল 
তার এই ছুঃসাহসিক অভিযানে যোগদান করার জন্ত। সেদিন জেসনের 

সঙ্গে আস জাহাজে যারা যাত্রা করেছিল তাদের আর্গোনট বলে। তাদের 
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দলে সেদিন যে যুবকর! ছিল তাদের অনেকেই পরে দেশের শ্রেঠ বীরের গৌরব 
অর্জন করে । এমন কি শক্তির দেবতা হিসাবে পুজিত হাফিউলেসও ছিলেন । 
হাকিউলেস ছাড়া আর যে সব বিশ্ববিশ্রুত বীর ছিল ভার! হলে', বীর 
ভ্রাতাদয় ক্যাস্টর ও পোলাল্স, থিজিয়াস, অঞ্ষিয়াস, পেলেউপস, গ্যাডযেনাস 
এবং আরও অনেকে মোট পঞ্চশজন। জাহাজের পঞ্চাশটি দাড়ে তাদের 
প্রত্যেককেই নিযুক্ত করা হয়। সকলেই একবাক্যে বলল হাক্িউলেস হবে 
জাহাজের ক্যাপ্টেন। কিন্তু হাকিউলেস নিজে তাঁর নেতৃত্ব জেসনের উপর 
ছেড়ে দিলেন। ফলে জেসনই হলো জাহাজের ক্যাপ্টেন । পেলিয়াসের পুন্র 
এ্যাকাস্তানও তার বাবাকে লুকিয়ে তার মত ন! নিয়েই জাহাজে এসে উঠে 
বসে। 

দেঘতাদের পুজে। ও উৎসর্গ দান করার পর জাহাজ ভাসিয়ে দেওয়া! হলে! 
নীল সমূদ্রে। ওদের জাহাজ অন্ৃকূল বাতাসে এগিয়ে চলতে লাগল মেঘ 
আর কুয়াশাষ ঘেরা পূর্ব উপকূলের দিকে । সেখানে আছে আশ্চর্ধ সেই 
কোলবিস রাজা যার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর সর্পদানবের কুগুলীকৃত এক কুটিল 
প্রহরার অন্তরালে আছে তাদের বহু আকাজ্ফিত সেই সোনার পশম। অফিয়াস 
তার মনমাতানে গান বাজনার দ্বারা গ্রীত করতে লাগল যাত্রীদের । সবাই 
উল্লাসে মেতে রইল | শুধু জেদনের চোখে জল দেখা গেল । পাহাড় ঘেরা 
তার পিতৃভূমির উপকূল ঘতই ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল ততই মনটা! আকৃল 
হয়ে উঠছিল জেসনের | 

ক্রমে জাহাজ এগিয়ে চলল। থেসালির উপকূল পার হয়ে ওরা গিয়ে 
পড়ল ঈজিয়াস সাগরে । পথের মাঝে একে একে তারা পেল কত বাধা 
বিপতি আর প্রলোভন । একদিন তারা গিয়ে উঠল পাহাড় ঘেরা লেমন 

দ্বীপের উপকূলে । সে এক আশ্চর্য দ্বীপ যেখানে কোন পুরুষ নেই, যে 
দ্বীপের সব বাসিন্দা শুধু নারী। ওর! জাহাজ থেকে নামতেই কয়েকজন নারী 
এগিয়ে এল । সেই সব নারীর! পরস্পরের প্রতি ঈর্ধাবশতঃ দ্বীপের সব 
পুরুষকে হত্যা করেছে। পুরুষহীন সেই স্বীপের স্বৈরাচারী নারীর! নান৷ 
প্রলোভন দেখিযে মুদ্ধ করে ফেলল ভ্রেসনদের। তারা সবাই সেই সব 
নারীদের সঙ্গে বীপের ভিতর গিয়ে নাচগান, পানাহার ও নানারকম আমোদ- 
প্রমোদে মত্ত হয়ে উঠল । তারা তাদের সমস্ত কর্তব্য ভূলে গেল। 

তাদের দলের মধ্যে একমাত্র হাফিউলেস মেয়েদের কথায় ভোলেননি। 
তিনি একা জাহাজেই অবস্থান করছিলেন । বহুক্ষণ কেটে গেলেও তারা ফিরছে 
না দেখে হাঞকিউলেস রেগে গিয়ে তাদের পামনে গিয়ে তীব্র ভাষায় ভৎ“সনা 
করতে লাগলেন । তখন চৈতন্ত হলে জেপনদের | সহুস। তাদের কর্তব্যকর্মের 
সব কথা মনে পড়ায় আমোদপ্রমোদ ছেড়ে জাহাজে এসে উঠল । এখনে 
অনেক সমুদ্র পার হতে হবে; অনেক ঝড়বঞ্। সহ করতে হবে। 
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আবার ভেসে চলল জাহাজ । ক্রমে ছেলেসপণ্ট উপসাগর পার হয়ে 

প্রোপা্টিস সাগরে গিয়ে পড়ল । সেই সমুদ্রের মাঝে ডলিওনস্ নামে এক 
স্বীপের উপকূলে তারা পৌছতেই সে ত্বীপের রাজা সাইজিকাস তাদের 
অভ্যর্থনা জানালেন । রাজার তখন বিয়ে হচ্ছিল। রাজা তার বিবাহবাসরে 
ও উৎসবে যোগদান করার জন্ভ তাদের সকলকে অনুরোধ করলেন । তারাও 

তার নিমন্ত্রণ মেনে নিয়ে রাজপ্রাসাদে চলে গেল । একমাত্র হাফিউলেস গেলেন . 
ন1। এবারেও তিনি একা রয়ে গেলেন জাহাজে। তিনি বুঝলেন জেসনের দলকে 
এইভাবে মাঝে মাঝে প্রলোভনের জাল ফেলে আটকে রাখার এক অদৃশ্য 
চক্রান্ত চলছে। তার অনুমানই ঠিক। হাফ্টিউলেস দেখলেন একদল দৈতায 
পাহাড় থেকে নেমে এসে বড় বড় পাথর ফেলে বন্দরের মুখটা আটকে 
দিচ্ছিল। হাকিউলেস তখন একা তীর মেরে তাদের প্রতিহত করে তাদের 
দলের সব লোককে ভাকলেন। দলের সব লোক এসে গেলে দৈতারা চলে 
গেল। 

আবার ছেড়ে দিল জাহাজ । কিন্তু বেশীদুর যেতে না যেতেই এক প্রচণ্ড 
ঝাড় উঠল। তারপর অন্ধকার রাত্রি নেমে আসায় তার পথ হারিয়ে ইতস্ততঃ 

ঘুরে বেড়াতে লাগল দমুদ্রে। এমন সময় আর এক বিপদ ঘটল। ভলিওনস্ 
দ্বীপের রাজ! জেসনদের পথহারা দিশাহার1 জাহাজটাকে শকত্রজাহাজ ভেবে 
আক্রমণ করল । এদিকে জেসন রাজা সাইজিকাসকে অন্ধকারে শক্র ভেবে 
হত্যা করল। অথচ গেই রাজারই বিবাহবাসরে কিছুকাল আগে আতিথ্য 
গ্রহণ করে এসেছে তারা। পরদিন সকালে উভয় পক্ষই নিজেদের তুল 
বুঝতে পেরে ছুঃখ প্রকাশ করল। জেসনর! রাজার অস্ত্যেষ্িক্রিয়ায় যোগদান 
করল। তিন দিন ধরে তারা সেখানে শোকপালন করার পর আবার 
যাত্রা শ্বুর করল । 

কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার এক রাজার আতিথ্য গ্রহণ করতে হুলে! 
তাদের । আবার মেই ভোজসভায় যোগদান আর বিলম্বের বিড়স্বন1। 
এবার তাদের আতিথ্য দ্রান করলেন মাইসিয়ার অধিপতি । অন্যবারকার 
মত হাফিউলেস এক। রয়ে গেলেন জাহাজে । 

এক! থাকতে থাকতে হঠাৎ হাকিউলেসের মনে হলে! জাহাজের একট! 
ধ্াড় একেবারে অকেজে! হয়ে গেছে এবং সেটা পাণ্টানে। দরকার । তাই তিনি 
তার অবিরাষ সহচর কিশোর বালক হাইলাস আর পলিফেমাস নামে 

একজন সাহসী নাবিককে সঙ্গে করে জাহাজ ছেড়ে গভীর বনের ভিতর চলে 
গেলেন । ঠিক করলেন একটা লম্বা পাইনগাছ কেটে তার থেকে সেই দাড় 
তৈরি করবেন। ” 

কিন্তু হঠাৎ একটা বিপদ ঘটায় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। হাঞিউলেসের 
দেই সুদর্শন কিশোরটি বর্ণার জলের ধারে গিয়ে খেলা করতে করতে জলে 
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পড়ে যায়। অনেকে বলে, জলদেবীরা এই অনিন্দন্থন্দর কিশোরকে দেখে 

হাত বাড়িয়ে জলের ভিতর টেনে নেয়। 
এদিকে হাফিউলেস আর তার সহকারী নাবিক পলিফেমাস সারা বনতৃমি 

তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগল । পলিফেমাস হাকিউলেসকে বলল 
হাইলাসকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে । আসলে ঘটনাটা যখন ঘটে 
হাকিউলেস তখন একটা পাইনগাছ কাটছিলেন বলে কিছু দেখতে পাননি । 
সে যাই হোক, হাইলাসের কোন খোজ না পেয়ে জাহাজে ফিরলেন ন৷ 
হাকিউলেস। 

এদিকে হাঞ্িউলেসদের ফিরতে অন্বাভাবিক বিলম্ব দেখে চিস্তিত হয়ে 
পড়ল জেসনরা । তারা ভোজসভা থেকে ফিরে এসেই দেখে অনুকুল বাতাসে ' 
এখনই এই মৃহূর্তে জাহাজ ছাড়! দরকার । কিন্তু হাকিউলেসকে ছেড়ে তারা 
যেতে চাইল না। পরে অবশ্ঠ বেশীরভাগ লোক হার্িউলেসকে ফেলে রেখেই 
জাহাজ ছেড়ে দিতে চায় এবং ওরা তাই করতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
প্লকাস নামে এক সমুদ্রদেবতা জল থেকে উঠে তাদের বলেন সোনার পশমের 
এই অভিধানে শেষ পর্যস্ত হাকিউলেস অংশগ্রহণ করতে পাবে না। এটা 
বিধিনিদিষ্ট। সুতরাং এই বিধান মেনে চলতেই হবে| এ সময় হাকিউলেস 
অন্তত্র এর থেকে বড় এক গৌরব লাভ করবে । 

এর পর জেসনর! বেত্রিসিয়। নামে এক দ্বীপে গিয়ে উঠল। সেখানকার 
রাজ। কোন বিদেশী দেখলেই তাকে মল্যুদ্ধে আহ্বান করতেন । কিন্তু সেদিন 
পর্যস্ত তিনি তার কোন যোগ্য প্রতিযোগী খুঁজে পাননি । জেসনদের দলে 
ছিল এমন অনেক বীর যার! বেব্রিসিয়ার রাজার আহ্বানে সহজেই সাড়।দিতে 
পারত। বিশেষ করে বীর পোলাক্স সঙ্গে সঙ্গে অবতীর্ণ হলে। বেব্রিসিয়ার 

রাজার সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর মল্লযুছে। সে যুছে রাজাকে ভূপাতিত করে দিল 
পোলাক্স। রাজার অবস্থা দেখে ক্ষেপে গেল রাজ্যের সব লোক। তারা 
জেসনদের শক্র ভেবে একযোগে আক্রমণ করল তাদের। কিন্তু জেসনের 

'্লের বীরেরা সে আক্রমণকে সহজেই প্রতিহত করে তাড়িয়ে দিল তাদের 
কুকুরের মত। রাজ! তখন শ্ুয়েছিল মাটিতে । পোলাক্স তার কাছে গিয়ে 
একট! নীতি উপদেশ দান করল। বলল, এবার হতে রাজ। যেন বিদেশীদের 
সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ও ভদ্র আচরণ করে। 

এর পর জেসনর! গিয়ে উঠল অন্ধ রাজ। ফিনেউসের রাজ্যে । রাজা তখন 
এক অশাস্তিতে ভূগছিল। ফিনেউস জেসনদের সার্দর আতিথ্য দান করে 
তার ছুঃখের কথা সব বলল । হানি নামে দানবাকৃতি একদল বিরাট পাখি 
বড় অত্যাচার করছিল তাঁর উপর। অন্ধ রাজা ফিনেউস যখনি কোন কিছু 
খেতে বসত তখনি কোথ! থেকে একদল সেই ভয়ঙ্কর পাখি এসে তার সব 
খাবার হয় কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যেত অথবা নষ্ট করে দিত । ফলে রাজা এক 
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'কণাও কিছু খেতে পেত না। 
রাজ ফিনেউসের দুঃখের কথ। শুনে দয়া হলো জেসনদের। তাদের দলে 

'ছুজন পক্ষবিশিষ্ট বীর ছিল। তারা রাজা ফিনেউসের খাবার সময় তার 
সামনে বসে রইল | হাসির দল যেষনি রাজার খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল 
তেমনি সঙ্গে সঙ্গে জেসনের দলের সেই পাথাওয়াল। বীর দুজন ভার্দের তাড়৷ 
করে আকাশে উঠতে লাগল । তাদের এমনভাবে দূরে তাড়িয়ে দিয়ে গেল 
যে তারা পরে আর কথনো৷ নেমে আসেনি ফিনেউসের রাজ্যে ; আর কখনো 
'জ্বালাতন করতে সাহস পায়নি। কৃতজ্ঞতান্বরূপ জেসনদের দলের একটা 
উপকার করলেন রাজা । বললেন, এখান থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর মুদ্রের 
উপর ভাসমান ছুটি বরফের পাহাড় দেখ! যাবে । কিন্তু পাহাড় ছুটি জীবস্ত এক 
রাক্ষসের মত। কোন জাহাজ সেখানে গেলেই পাহাড় ছুটি উপরে নীচে 
ফাক হয়ে তাকে গিলে ফেলে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ক্ষেলবে। তাই সেই ।বরফের 
পাহাড় ছুটিকে দূর থেকে দেখেই দ্রুত জাহাজ চালিয়ে জাগ্নগাটা পার হয়ে 
যেতে হবে। 

জেসনরা তা শুনে একটি ঘৃথু নিল তাদের জাহাজে । ঘুঘুটিকে যথাসময়ে 
উড়িয়ে দিয়ে তারা সেই বরফের পাহাড় ছুটির অবস্থান জেনে নিল। 
'তারপর অতি ভ্রত জাহাজ চালিয়ে জায়গাটা পার হয়ে সে যাত্রা 
রক্ষা পেয়ে গেল সামান্য একটুর জন্য | 

পণ্টাস সাগরের উপকূল দিয়ে যেতে যেতে আবার এক রাজ্যে গিয়ে উঠ 
তারা। এ্যাকেরণ দ্বীপের মুখে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল রাজ! 
লাইকাস। 

এই রাজ্যে তারা শ্বনল এক অন্তত ঘটনার কথা । তারা শুনল ইউমন 
নামে এক ভবিঘ্বদ্বক্তা বা জ্যোতিষ ছিল। সে অসংখ্য মানুষের ভাগ্য পরীক্ষা 
করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা সব বলে দিত। কিন্তসে তার নিজের 
ভাগ্যে কি আছে তা জানত না। তা না জানার ফলেই এক বন্য শৃকরের 
ঈ্াতের তীক্ষ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল তার দেহটা । এই রাজ্যেই 

ঞেসনদের জাহাজের টাইফিস মামে এক নাবিক অকম্মাৎ অসুস্থ হয়ে 
মারা যায়। তার অস্ত্যেট্টিক্রিয়ার বাপারে আবার তাদের দু-এক দিন কেটে 
যায় সেখানে । 

যতই এগিয়ে ঘায় তারা সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে একের পর এক করে 
কত বাধ! বিপত্তি এসে পড়ে তাদের সামনে । সৌভাগ্যক্রমে আমাজনদের 
দ্বীপে তারা আটকে পড়ল । সে এক অদ্ভূত মেয়েদের রাজ্য । তাদের নাম 
আমাজন । এই আমাজনরা ছিল এক ভয়ঙ্কর নারীবাহিনী। যুদ্ধবি্ায় 
অন্বাভাবিকভাবে পারদশিনী | নারীন্থুলভ কোন কাজকর্ষের থেকে তরবারি 
আর বর্শ! চালনায় তারা ছিল বিশেষভাবে সুদক্ষ | 
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এরপর তার! চ্যালিবেসদের দ্বীপেও জাহাজ ভেড়াল না। চ্যালিবেস 
ত্বীপের লোকেরা পেশাগতভাবে কামারের কাজ করে। এদের কাজ হুলে! 
রণদেবত। এযারেসের জঙ্ত অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা। 

এরপর তারা এক ঝাঁক বিরাটকায় পাখির দ্বারা আক্রান্ত হলো। এই 
সব পাখিদের নাম হলো গ্রীমফ্যালিদেস। এই সৰ পাখিগ্ডলে! তাদের ধারাল 
পাখা দিয়ে জাহাজের নাবিকরের আঘাত করে জাহাজ চালনায় বিপ্প ঘটাতে 
লাগল । জেসনরা তখন কয়েকজন মিলে অস্ত্র হাতে নাবিকদের রক্ষা করতে 

লাগল । তার! তাদের ঢালের উপর বর্শাগুলেো৷ পিটিয়ে এমন প্রবল শব্ধ 
করতে লাগল যে তা গুনে পাখিগুলে! ভয়ে সরে গেল। জেসনরা তখন আর 

একটু দূরে গিয়ে এক দ্বীপের উপকূলে নিরাপদে নোঙর করল। 
ওর। বুঝল ওদের গন্তবস্থলের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা । সেখ।নে 

ওর! চারজন জাহাজডুবি নগ্র যুবককে দেখতে পেল । পরে কথা বলে জানল 
ওরা হলে! ফ্রিকসাসের পুত্র। এই ফিক্পাসই সোনার পশম সর্বপ্রথম 
কোলবিসে নিয়ে আসে। কিন্ত এখন রাজ। ঈটিসের প্রহরায় আছে সেই 
সোনার পশম । 

জেসন কৌশলে ফ্রিকৃ্সাসের পুত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। সে তাদের 
ভাল পোষাক আর খাবার দিল। তারা তাতে তুষ্ট হয়ে জেসপনদের পথ 
দেখিয়ে রাজ! ঈটিসের কাছে নিয়ে যেতে চাইল । তবে তাতে যে বিপদের 

সম্ভাবনা আছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিল তার্দের। কারণ তারা জানে, 
যে সোনার পশমের উপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে রাজা! ঈটিসের সে পশম 
সহজে ছাড়বে না । 

কিন্তু ফ্রিক্সাসের পুত্রচতুষ্টয় এটাও বুঝল যে এইসব গ্রীকবাসীরাও 
ছাড়বার পাত্র নয়, কারণ তারা বহু বিপদ ও চক্রাস্তজাল ছিন্ন করে এখানে 
এসে পৌছতে পেরেছে । তাই তারা পথ দেখিয়ে তাদের আসল গস্তব্যস্থলের 
দিকে নিয়ে যেতে রাজী হলে।। 

আরো কিছুদূর যেতে হবে ওদের । আবার জাহাজ ছেড়ে দিল। ফ্রিকৃ- 
সাসের ছেলেরা! জাহাজ চালাতে লাগল । জেসনর। জাহাজের উপর দাড়িয়ে 
রইল । যেতে যেতে এক জায়গায় তুষারাচ্ছন্ন ককেশাস পর্বত হতে বন্দী 
প্রমিথিয়াসের আর্তনাদ শুনতে পেল ওরা । এই ককেশাস পাহাড়েরই 
কুয়াসাচ্ছন্ন এক বিশাল পাথরের উপর শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দীজীবন যাপন 
করছে প্রমিথিয়াস। 

অবশেষে ওরা কোলবিসের ফেসিস নদীর ধারে গিয়ে উঠল। রাজা 
ঈটিসের প্রাসাদের দিকে আর গেল না। এই ফেসিস নদীর ধারেই আছে 
সেই গাছ যার একটি শাখার ওদের বহু-আকাজ্ষিত সোনার পশম ঝোলানো, 
আছে। 
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সহসা নদীর ধার থেকে দেখতে পেল ওর ঘনসন্িবিষ্ট গাছে ভরা গভীর- 

কাঁবে। ছায়ায় ঘেরা এক বিশাল বনভূমি । ওয়া ভালভাবে বেই দিকে 
স্ঞাকিয়ে দেখল সেই বনভূমির মাঝে একটি জায়গায় একগুচ্ছ সোনার পশম 
সধস্ত বনাক্ককার ভেদ করে জলস্ত আগুনের মত জলছে। 

রাজ। ঈটিসের প্রাসাদে জেসনর| না গেলেও তার প্রাসাদের চূড়া থেকে 
ওদের দেখতে পেয়েছিলেন তিনি । গতরাতে এক ছুঃস্বপ্র দেখে বিছানা ছেড়ে 
প্রামাদের শীর্বদেশের এক জায়গায় অনড় হয়ে বসে অতন্দ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে- 
ছিলেন কোলবিসের উপকূলের দিকে । এক অজান। আশঙ্কায় কেপে কেঁপে 
উঠছিল তার সমন্ত প্রীণযন। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল তার প্রাণ- 
বন্ধর যে রহুশ্য এ সোনার পশমের মধ্যে নিহিত আছে সে সোনার পশম 
হয়ত আর রক্ষা করতে পারবেন না। তার দিন হয়ত ফুরিয়ে এসেছে। তবু 
মনের মধ্যে সব আশঙ্কা ও বৈরিভাব চেপে রেখে বিদেশী অতিথিদের 
অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রাসাদ ছেড়ে কিছু দূর এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত 
করলেন তিনি। রাজার সঙ্গে গেল তার পুত্র আবসার্তাস আর ছুই কন্তা-_ 
মিডিয়া আর ক্যালসিওপ। ছুই মেয়ের মধ্যে মিভিয়] ছি ল অবিবাহিত আর 

ক্যালসিওপের বিয়ে হয়েছিল ফ্রিকৃসামের সঙ্গে । বিধবা ক্যালসিওপের চার 
পুত্রই পথ দেখিয়ে আনে জেসনদের । 

এদিকে জেসনও রাজা ঈটিসের সঙ্গে দেখা করার জন্ত এগিয়ে যাচ্ছিল 
তার প্রাসাদের দিকে । জেলনের লল্বে'ছিল তার দলের অল্প কিছু লোক 
'আর ক্রিকূসাসের চার পুত্র। দলের বেশীর ভাগ লোক জাহাজেই রয়ে 
গেল। 

মনের আসল কথা চেপে রেখে এক কৃত্রিম ভদ্রতার মুখোস পরে 
'অভিথিদের প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন রাজ। উঈটিপ। তাদের সম্মানে 
আক ভোজসভারও আয়োজন করলেন । কিন্তু তাদের খাওয়ার পর্ব শেষ ন! 
হতেই তাদের এখানে আসার কারণের কথ! জিজ্ঞাস করলেন । পু 

জেসন দেখল রাজার ছোট মেয়ে মিডিয়। তার দিকে সর্বক্ষণ এক দৃতিতে 
ভাঁকিয়ে রয়েছে । মনে কিছুটা লজ্জা পেলেও সে মুক্তকণ্ঠে তার আসল 
উদ্দেস্ের কথা ব্যক্ত করল। তার ধাত্রাপথের সব অভিজ্ঞতার নিখুত 
বিবরণ দান করল। অবশেষে দৃঢ়ভাবে তার সংকল্পের কথ! জানিয়ে বলল, 
"আমি এত দুঃখকষ্ট বিপদ আপদ সহ্ করেছি শুধু এই সোনার পশযের জন্ত। 
এই সোনার পশম আমি চাই। আমার এত সব ছুঃখকষ্টের এটাই হলো 
ঝোগ্য পুরষ্কার র 

কিন্তু সব কিছু শুনে রাগে লাল হয়ে উঠলেন রাজা ঈটিস। ভ্রকুটি করে 
বসলেন, বৃখাই তুমি এত সব ছৃঃখকষ্ট সহ করেছ। তোমার সংকর 
সক শিদ্ঞালভ প্রয়াস ছাড়। আর কিছুই নয় । শোন বিদেশি, যদি লত্যি সত্যিই 

স্ুয়াণ--৫ 
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এই অসাধারণ পুরস্কার লাভ করতে চাও তাহলে আরও অনেক যোগ্যতার 
পরিচয় দিতে হবে। প্রথমে ধারাল ক্ষুরওয়াল। একজোড়া! অভিপ্রান্কত স্বড়িকে 
পোষ মানিয়ে তাদের দিয়ে লাঙ্গল টানিয়ে চার একর পাখুরে জমি চাখ 
করতে হবে। সেই ফাড় ছুটোর নাক দিয়ে সব সময় নিঃশ্বাসে আগুন 

বরে। তারপর এক বিষাক্ত ড্রাগনকে বধ করে তার অসংখ্য ঈাত জধিটাতে 

বীজ হিসাৰে বপন করতে হবে । সেই বীজ হতে ফসল হিসাবে অনেক শক্র 

বেরিয়ে আগবে। তারা তোমাকে হত্যা করার আগেই তাদের মেরে 

ফেলতে হবে তোমায় । এই সবকিছুই তোমাকে সম্পন্ন করতে হবে 
একদিনের মধ্যে স্র্যোদয় হতে হূর্যান্ত্ের মধ্যে। যদিও বা এই সব কিছু 

করতে তুমি সমর্থ হও, তার পরেও তোমাকে সেই ভয়ঙ্কর সাপটিকে বধ করতে 

হবে ঘা! দিনরাত পশমগ্ডলিকে পাহার। দিচ্ছে । 

শুনতে শুনতে নিমেষে শীতল হয়ে গেল জেসনের উদ্যমের সমস্ত উত্তাপ । 

ভার মনে হলো! এ কাজ কোন মরণশীল মানুষের পক্ষে করাসম্তব নয় ।কিন্ধ মদে 
তার ভয় হলেও সে ভয়ের কোন চিহ্ন মুখের উপর প্রকাশ করল না। বিশেষ 
করে দেবী হ্রো আর তার নিজের শ্রক্তির উপর অপরিসীম বিশ্বাস তার 
মনটাকে শক্ত করে তুলল মুহূর্তমধ্যে । সে রাজাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, এ কাজ 
সে সম্পন্ন করবে । এ অভিযানে সে সফল হবেই। এখন রাত্রি ? বৃতিরাং 
পরের দিন সকাল থেকেই শুরু করে দেবে তার নির্দিষ্ট কাজ। 

সব কিছু ঠিক করে রাত্রির মত বিশ্রাম করার জন্ তার জাহাজে ফিরে 
গ্বেল জেসন । শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল । জেসন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে 
পড়লেও রাজপ্রাসাদে কয়েকজন ঘুমোতে পারল না তার জন্ত। তার কথ! 
ভাবতে লাগল । রাজার বড় মেয়ে ক্যালসিওপ ভাবতে লাগল জেসন যঙ্গি 

এ কাজ না! পারে তাহলে তার. বাবা জেসনের দলের সব গ্রীকদের হত্যা 
করবে এবং তার চার পুত্র তাদের পথ দেখিয়ে এনেছে বলে তাদেরও হত্যা 
করবে। 

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ক্যালসিওপের মাথায় । তার বোন মিডিস়! 
বাদ জানে। যাছুষিগ্যায় সে পারদশ্রিনী । এই মিডিয়া দি জেসনকে 
সাহায্য করে তাহলে অবশ্তই এ কাজে সফল হবে জেসন | 

এদ্দিকে মিডিয়াও মনে মনে ভাবছিল জেসনের কথা । সেও 
ধর একই কথ! ভাবছিল । ভাবছিল সে সাহায্য করলে জেসন অবস্তই সফল 
হবে। তাই ক্যালসিওপ তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করার সঙ্জে সঙ্গে রাজী 
হয়ে গেল সানন্দে। আর জেসনের সাফল্য মানেই তার জয়, কারণ জেসনকে 
দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভালবেসে ফেলেছে । 

রাহি গভীর হলে প্রাসাদ থেকে একটা ওড়ন! চাপা! দিয়ে বেরিয়ে পড়ন 
মিডিয়া । বনের মধ্যে গিয়ে কতকগুলো বিরল গাছগাছড়া ও গাছের শিকড় 
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শ্তুরে তাই দিয়ে এক নির্যাস ডৈরি করল। এই নির্যাস জেসনকে একটি 
দিনের জন্ত সমস্ত আখাভ থেকে রক্ষা করে যাবে। কোন আঘাত শত 
মারাত্মক হলেও তার প্রাণহানি করতে পারবে না। 

' সব কিছু ঠিক করতে ভোর হয়ে গেল। তবে তখনো ভাল করে ফর্সা 
হয়নি । ঘিডিয়! নদীকৃলে জেসনের কাছে গিয়ে দেখল জেসন তখন সবেমাত্র 
'উঠেছে ঘুম থেকে। যিডিয়। অবগুষঠনে মুখ চেকে বলল, তুমি. কি সাক্ষাৎ 
মৃত্যুর মুখে সত্যিই ঝাপ দেৰে ? 

জেসন উত্তর করল, মৃত্যুকে ভয় করলে এত কষ্ট করে এত দূরে এই কোল- 
বিনে কখনই আসতাম না । 

মিডিয়া তখন বলল, তবে জেনে রেখো শুধু সাহস আর বীরত্ব দিয়ে এ 
কাজ সম্ভব নয়। যাই হোক, তুমি জানবে এ দেশে তোমার একজন 
হিতাকাত্ধী বন্ধু আছে। 

মিভিষ্ার মুখ না দেখতে পেলেও জেপন বুঝল এ কণধবনি মিডিয়ার । 
রাজকষ্তা মিভিয়াই তার সেই হিতাকাত্ধিনী বন্ধু। গতকাল ভোজসভায় তার 
“এক-জোড়া কালো! চোখের নীরব নিষ্পলক দৃষ্টির নিবিড়তার মধ্যে এক গভীর 
'ভালবাসা খুঁজে পেয়েছে জেসন। তার আত্মবিশ্বাস এতে আরো! 
ৰেড়ে গেল। 
মিভিয়! তার সব কিছু বুঝিয়ে দিল। বুঝিয়ে দিল কিভাবে কি করতে 

'হবে। কিভাবে সে একটি দিনের মধ্যে রাজার ছার! নির্দিষ্ট সব কাজ সম্পন্ন 
করে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে । এটা একমাত্র তারই সাহায্যে 
সম্ভব । ফিস ফিস করে জেসনের কানে কানে সব কথা বলে তার হাতে 

সেই নির্যাসের শ্িশিট! দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল মিভিয়।। তখন 
দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে । 

মিডিয়া রাজপ্রাসাদে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে দ্নান সেরে নিল 
'জেসন। তারপর পা হতে মাথা পর্যস্ত সার! গায়ে মিডিয়ার দেওয়! নির্যাস 
মাখল ভাল করে। মাথার পর তার ঢাল, শিরন্ত্রাণ, বর্ম ও অন্ত্রশস্তরতেও 
মাখিয়ে দিল ত1। 

প্রথমে শত্রকন্তা মিডিয়ার কথার সত্যতা আংশিকভাবে পরীক্ষা করে 
নিল জেসন। জেসন তার দলের সবচেয়ে বড় বড় বীরদের সবচেয়ে তীক্ 
'তরবারি দিয়ে তার ঢাল ও বর্ষের উপর আঘাত হানতে বলল। কিন্তু তারা 
কেউ শত আঘাত বা চেষ্টাতেও তার দেহের ব' তার ঢাল ও অন্ত্রশস্ত্রের কোন 
ক্ষতিই করতে পারল ন1। 

জেসন বুঝল মিডিয়ার সব কথাই ঠিক। লে হয়ে উঠেছে সব দিক দিয়ে 
প্অজেয় ও অপ্রধস্ত । এরপর সে ভার কথামত রাজার কাছে চলে গেল। রাজা 
“তাকে প্রস্তত দেখে বললেন, এখনে অনুশোচন! জাগেনি তোমার মনে? 
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আমি ভেবেছিলাম তুমি রাতের মধ্যেই তোমার সব লোকজন নিয়ে 'দেশে 
পালিয়ে যাধে। যাই হোক, তোমাকে আর একবার ভেবে দেখতে বলছি । 
আমি চাই না, তোমার মত একজন বিদেশী যুবক এভাবে অকালে অকারণে 
প্রাণত্যাগ করুক। . 

জেসন দৃঢ়তার সঙ্গে হ্বপ্প কথায় উত্তর দিল, এখনে! আকাশে সুর্য 
ওঠেনি; আমি প্রস্তত। 

আর কথ! না বাড়িয়ে রাজ জেসনকে সঙ্গে করে সেই মাঠে নিয়ে গেলেন, 
গোটা মাঠটাই যেন শক্ত পাথর দিয়ে গড়া। জেসন নির্ভয়ে মাঠের মাঝখানে 
গিয়ে তার সব অস্ত্রশস্ত্র ও শিরন্ত্রাণ মাঠের উপর রেখে দিল। তারপর 
পোষাক খুলে রেখে একেবারে নগ্ন দেহে শুধু ঢালটা হাতে নিয়ে দাড়াল। 
মাঠের বাইরে এক বিরাট জনতা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সব কিছু দেখতে লাগল | 
তাদের সামনে রাজা! ঈটিস এবং রাজকন্ত। মিডিয়াও ছিল । 

সেই মাঠের মাটির ভিতর থেকে অবৃশ্ত অতিপ্রাক্কৃত ষাঁড় জোড়াটির তুদ্ধ 
গর্জন শোন! যাচ্ছিল। জেসন তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে ষাড়ছুটি আপন! থেকে 
সহলা যেন মাটির ভিতর থেকে আবির্ভত হলো। নাসারন্ধ থেকে আগুন 
ঝরাতে ঝরাতে লোহার শিং উচিয়ে তেড়ে এল জেদনের দ্রিকে। জেসন 
তখন শুধু তার ওষুধ মাখানে! চকচকে ঢালটি তুলে ধরল তাদের সামনে | 
তারপর তার! কিছুটা শাস্ত হলে তাদের শিং ধরে একে একে বশ করে লাঙ্গল 
জুড়ল তাদের দিয়ে। 

দুপুর হতে না হতেই গোটা পাথুরে জমিটা গভীরভাবে কর্ষণ করে ফেলল 
জেসন। তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন রাজা ঈটিন । তিনি দেখলেন 
নির্দিষ্ট কাজের অর্ধেকটা হয়ে গেছে। 

এরপর রাজা ঈটিস একটা টুপীতে করে একটা ড্রাগনের একরাশ ঈীত এনে 
দিল জেসনকে । সেইগুলে। চষ। মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে জেসনকে বাঁজ 
হিসাবে। 

জেসন সেই বীজ জমিতে ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা মাঠ শক্রসৈন্টে' 
ভরে গেল। জেসন তখন একটা বড় পাথর তাদের উপর ফেলে দিল। 
তখন তারা নিজেদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। জেসনকে 
কিছুই করতে হলো না। হৃর্য অস্ত যেতে না যেতে দেখা গেল সারা মাঠ 
লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ূর্ধ অন্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী মুখ বার করে 

সেই সব অপ্রাককত শত্রসৈন্থদের গ্রাস করে ফেলল । আবার সেখানে সবুজ 
ঘাস গজিয়ে উঠল। 

জেলনের এই বিরল কৃতিত্ব দেখে ভয় পেয়ে গেলেন রাজ। ঈটিস। তার 
যুখখান! কালে! হয়ে উঠল। এমন সময় তীর পানে এসে দীড়িয়ে জেসন 
নার পশম দাবি করল। বলল, আমি আপনার কথামত সব কাজ: সম্পন্ন; 
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'করেছি। এবার আমাকে সোনার পশম দিন । 

রাজ! ঈটিস রূঢ়ভাবে বললেন, এ বিষয়ে কাল কথা! বলব। এই বলে 

প্রাসাদে চলে গেলেন রাজ! ঈটিস। জেসনরাও সদলবলে বিজয়গর্ধে উল্লাস 
করতে করতে তাদের জাছাঙ্জে চলে গেল। 

রাক্রি হবার একটু পরে অন্ধকারে গা ঢাঁকা দিয়ে গ্রীকদের জাহাজে ব্যস্ত 
হয়ে চলে এল মিডিয়া। হ্াপাতে হাপাতে জেপসনকে বলল, আগামী 
কাল সকাল হতেই তোমাদের আক্রমণ করবেন বাবা । উনি সৈম্ত সংগ্রহ 
করছেন । কালই তোমাদের আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেবেন। সোনার 
পশম যর্দি পেতে চাও তাহলে আজ এখনি তা পাবার চেষ্টা করো । তান 
হলে আর কখনে। পাবে না। আমি নিজে তোমাকে সেই কুঞ্জবনে নিয়ে 
যাব। সেই প্রহরারত সর্পকে আমি কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। সোনার 
পশম নিয়ে আগামীকাল হূর্ধ ওঠার আগেই চলে যেতে হবে তোমাদের । 

জেসন সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করল মিডিয়ার কথা, কারণ তার সততার 
পরিচয় সে আগেই পেয়েছে । জেসন তাই একাই বেরিয়ে পড়ল মিডিয়ার 
সঙ্গে। তার দলের লোকদের বলে গেল, তারা যেন সব তৈরি হয়ে থাকে । 
সে সোনার পশম নিযে এলেই জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হবে। 

মিডিয়ার সঙ্গে তার একমাত্র ভাই আবসার্তাসও এসেছিল। সেও 
জেসনের সঙ্গে গেল । ওরা যখন সেই অন্ধকার বনভূমিতে গেল রাত্রি তখন 
দুপুর। বনভূমিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওর সেই প্রহরারত সাপের গর্জন 
শ্তনতে পেল। সাপটা মুখ খুলে হা করতেই তার থেকে বিষাক্ত একট। নি 
বেরিয়ে আসছিল। 

মিডিয়। সাপটার কাছে মস্ত্রের মত একটা গান গাইতে লাগল । সাপটা 
হা 'করতেই তার মধ্যে একটা গাছগাছড়ার তরি ওষুধ ঢেলে দিল কিছুটা। 
গাছের ফাক দিয়ে ছড়িয়ে পড়া ঠাদের আলোয় সাপের গাটা চকচক করছিল । 

মিডিয়া তখনো গান গাইছিল। সেই মন্ত্র গানের শবে মুগ্ধ হয়ে 
কুগুলি ছাড়িয়ে লম্ব! হয়ে শুয়ে পড়ল সাপটা । তার সব গর্জন স্ন্ধ হয়ে গেল 
মুহর্তে। জেসন যখন দেখল সাপট! নিঃশব ও নিম্পন্দ হয়ে পড়ে আছে, 
তার কুণ্ডলি আর সোনার পশমগুচ্ছকে জড়িয়ে নেই তখন সে গাছের ভাল 
থেকে ছাড়িয়ে নিল সোনার পশম । 

মিডিয়া তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে জেসনকে বলল, পালিয়ে যাও। কারণ 

একটু পরেই ঘোরটা কেটে গেলে সাপটা জেগে উঠবে । 

জেসনও সোনার পশম হাতে নিয়ে উল্লাশে ফেটে পড়ল। কালবিলম্ব 
-না করে জাহাজের দিকে এগিয়ে চলল । কিন্ত তাকে পিছন ফিরে একবার 
'ভাকল মিডিয়া । জেসন তার কাছে এলে বলল, তুমি তোমার বাড়ি ফিরে 
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ধাচ্ছ। বাচ্ছ তোমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়পরিজনের কাছে । কত সৌভাগ্য 
ও সম্মান অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্প । কিন্তু আমার সর্বনাশ । তুদ্ধ, 
পিতা যখন জানতে পারবে একজন বিদেশঈীকে সোনার পশম লাভ করার সব, 
রহশ্য বলে দিয়েছি তখন আমার মত এক হতভাগিনী কুমারীর মৃত্যু ছাড়া 
আর কোন গত্যস্তর থাকবে না। 

জেসন সঙ্গে সঙ্গে বলল, যার জন্য তুমি এত কিছু করেছ, এমন বন্ধুত্বপূর্ণ 
ব্যবহার করেছ, সে আর বিদেশ নয় তোমার কাছে। তুমিও আমার সঙ্গে 
আমার দেশে চল মিডিয়া। তোমার সাহায্য না পেলে আমাকে 
বুকভর! অপমান নিয়ে দেশে ফিরতে হত । আমি তাহলে এমন ছুটি অমূল্য 
রত্ব নিয়ে দেশে ফিরব যার জন্ত আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হবে সারা গ্রীসদেশের 
লোক) বল মিডিয়া, আমার এই সৌভাগ্যে তুমিও অংশগ্রহণ করবে কি না? 

এ কথার কোন উত্তর দিল ন। মিডিয়া। কোন কথ! বলল না। কিন্তু 
তার কুমারী জীবনের অখণ্ড অন্তরের যে নীরব নিরুচ্চার সম্মতি তার মুখে 
স্পষ্ট ফুটে উঠল আর তা বুঝতে কষ্ট হলে না জেসনের । জেসনও তখন আর 
কোন কথা না বলে একটি হাতে সোনার পশম আর একটি হাতে মিডিয়াকে 
ধরে এগিয়ে চল তাদের জাহাজের দিকে । 

এদিকে জেসন আ'র মিডিয়ার সন্ধে তার ভাই আবসাতাসও চলল। সে 
তার দিদি মিউয়াকে খুব ভালবাসত। তাই মিডিয়ার আচল ধরে এগিয়ে 
চলল সে মিডিয়ার সঙ্গে। মিাভয়! যেখানে যাবে সেও যাবে । ওরা তাই 
বাধ! দিল ন৷ তাকে । 

ওর] যখন জাহাজে গিয়ে উঠল তখন সবেমাত্র ভোরের '্মালে। ফুটে. 
উঠেছে । জেসনের হাতে সোনার পশম দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উল্লসিত 
হয়ে উঠল জাহাজের লোকরা । তার! এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে সে 
চিৎ্কারধ্বনি ঘেন সমস্ত কোলবিসের লোক শুনতে পেল । 

আর দেরি না করে জাহাজের নোঙর কর] দড়িগুলে! কেটে দিল জেসন । 
সঙ্গে সঙ্গে রশ্যিমুক্ত অশ্বের মত ছুটে যেতে লাগল তাদের জাহাজটা। পুবের 
সেই উপকূল থেকে অনেক দূরে চলে গেল জাহাজটা । ্ 

সকাল হতে না হতেই ঘুম থেকে জেগে উঠলেন রাজ। ঈটিস। তার; 
পরিকল্পনা তিনি আগে থেকেই থাঁড়। করেছিলেন । সৈন্তও প্রায় সব যোগাড় 
হয়ে গেছে । আজই সকালে জেসন ব! তার দলের লোকরা সোনার পশমের- 
জন্য কিছু দাবি জানানোর আগেই অতফিতে আক্রমণ করতে হবে তাদের । 
তাদের এই বিরাট দুঃসাহসের সৌধটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতেই হবে। 

যে সংকল্প সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে রাজ। ঈটিসের অসংখ্য রণতরী সযুদ্রে- 
নেমে তীরবেগে ছুটে চলল জেসনদের জাহাজের সন্ধানে; রাজা ঈটিসের; 
রগতরীগুলিকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে জেলনের নাবিকরা। তাদের জাহাজের. . 



গ্রীকপুত্রাপ কথা %১ 
বেগ বাড়িয়ে দিয়ে খুব জোরে দাড় টানতে লাগল। সব পালগুলে। খাটিয়ে 
ছিল। আন হাকিউলেসের অভাব তার! হাড়েছাড়ে বুঝতে পারল। 

রাজ ঈটিসের রণত্রীগুলে ক্রমশঃ আরো! কাছে এনে গেল জ্েসনদের । 
বজেসনয়। তখন ছুভানে বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের এক ভাগ ধাড় টানতে 
লাগল আর'এক ভাগ দ্লাহাজের উপর অস্ত্র হাতে পাহার। দিতে লাগল রাজা 
টিনের লোকর! যাতে হঠাৎ তাদের আক্রমণ করতে ন! পারে। . 

এদিকে মিডিয়া! ভয় পেয়ে গেল সবচেয়ে বেশী । কারণ সে ভাবল তার 
বাবা রাজ! ঈটিস যর্দি একবার তাকে ধরতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা 
করবেন তাকে । তাই সে প্রাণপণ চেষ্টায় নাবিকদের উৎসাহ দিতে লাগল । 
জাহাজের গতিবেগ বাড়াবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগল। 

কিন্ত কিছুতেই কিছু হলে! নাঁ। মিডিয়া দেখল রাজা! ঈটিস নিজে যে 
জাহাজটায় চেপে ছিলেন সেই জাহাজ ওদের জাহাজের খুব কাছে এসে 
পড়েছে। সে তার বাবার ভয়ঙ্কর মুখখানা দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট । তার 
শাসানি আর তর্জনগর্জনও শুনতে পাচ্ছে। 

মিডিয়া! যখন দেখল তার বাবার নাগালের বাইরে পালাবার আর কোন 
উপায় নেই তখন এক নিষ্ঠুর ও জঘন্ত উপায় অবলম্বন করল । তখন সেতার 
ভাই আবসার্তাসকে জোর করে ধরে নিজের হাতে তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে 
দিল। কারণ মিডিয়। জানত এইভাবে তার বাবার চোখের সামনে তার 
ভাইকে ফেলে দিলে তার ভাইএর বিধিমত অস্ত্যোষ্টর জন্ত মৃতদেহটার 
অনুসন্ধান করবেন তার বাব! এবং এই অন্সন্ধানকার্ষের জন্ত অনেক দেরি 
কবে। আর সেই অবসরে অনেক দূরে চলে যেতে পারবে তাদের জাহাজ । 
অন্ত কোন উপায় না দেখে এ কাজ ন। করে পারল 'ম৷ মিডিয়। 
মিভিয়। যা ধারণা করেছিল তাই হলো। তার বাবার জাহাজটা পিছিয়ে 

গেল অনেক। এইভাবে জেসনের আর্গস জাহাজটা পাধিব বিশদ থেকে 
রুক্ষ। পেয়ে গেল বটে, কিন্তু এক প্রচণ্ড ঝড়ের মাধ্যমে তার উপর নেমে এল 
্থগন্থি দেবতাদের রোষ। মিডিয়ার এই নারকীয় কাজটাকে কোন দেবতাই 
সমর্থন করতে পারলেন না । এমন কি জেসনের হিতাকাত্ধিনী দেবী হ্রোও 
ত। পারলেন না। জাহাজটা প্রবলভাবে বড় বড় চেউএর উপর দুলতে লাগল । 
জাহাজের নাবিকর! কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। একমাত্র মিডিয়া 
তার অতিগ্রাকত শক্তির দ্বার জাহাজটাকে কোনমতে রক্ষা না করলে তা পথ 
হারিয়ে এদিকে সেদিকে যেতে গিয়ে ডুবো পাছাড়ে ধাক্কা লেগে ভেজে চুরমার 
কয়ে যেত। আবনসার্ভাসের মৃত্যুর জন্ত যে দেবরোষ নেষে এসেছিল ওদের 
উপর তা! কাটাবার জন্ত ওর! অনেক পর্ত বলি দিল দেবতাদের উদ্দেশ্তে। 
নেক পৃজে! “দদিল। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন ফল হলো না। দেশে 
পোৌঁছবার আগে নেক ঘুরে বেড়াতে হলো ওদের দূর সমুদ্রে। অনেক 
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পাহাড় গু মরু-অঞ্চল পার হতে হলো ওদের । 

অবশেষে ওর! ভূমধ্যসাগরে এসে উঠল । এখান থেকে আবার খাতা শুরু 

করতে হবে ওদের গ্রীলদেশে ধাবার জন্ত। কতবার কত বিপদের মধ্যে পড়ল 
তারা । কত দৈত্যদানবের দেশ পার হলো ওরা । কিন্তু তখন মিডিয়া ভার 
অসাধারণ যাছুবিষ্ঠার দ্বারা সব বিপদ কাটিয়ে উঠল। একবার”ওর! উঠল 

লিবিয়ার মরু অঞ্চলে । সেখানে উপকূলে জল এত অগভীর যে আধভাক্ষা 

জাহাজটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হলো! ওদের । 
কোন রকমে জাহাজটাকে মেরামৎ করে আবার রওন। হলো! ওরা । 

অবশেষে ওর! ক্রীটে পৌছল। সেখানে কিছুটা যেতেই ওরা দ্বীপ পেল। 

ওদের তখন দারুণ ক্ষুধা ও পিপাস! পেয়েছিল । কিছু পানাহারের জন্ত ওর! 

দ্বীপে গিয়ে উঠল । কিন্তু ওর! দেখল জনবসতিহীন গোটা দ্বীপটাই একটা 

বিশালকায় দৈত্যের অধীনে । উপকূলে একট! পাহাড়ের উপর থেকে 

দিনরাত পাহারা দেয় দৈত্যটা। দেখে কেউ দ্বীপের মধ্যে ঢুকছে কি না। 
টত্যটার নাম তালাস। 

সেই অদ্ভুত দৈত্যটার গোটা দেহটা তগ্ত পিতল দিয়ে তৈরি। কারো 

কোন অস্ত্র তার গায়ে আচড় কাটতে পারে না। একমাত্র তার এক পায়ের 

গোড়ালির কাছটায় নরম মাংস ছিল । যখনি জেসনর! ঘ্বীপটায় নেমে জল 

বা গাছের কোন ফল খেতে যাচ্ছিল তখনি তালাস সেই পাহাড়ের উপর বড় 

বড় পাথর ফেলে তাদের আথাত করছিল । 

অবশেষে মিডিয়া নেমে এল জাহাজ থেকে । মে তার যাদুমস্ত্রট। গানের 

মত গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল তালাসকে। তারপর 'তার সেই গোড়ালির 
কাছে দুর্বল অংশটায় আঘাত করে এমন একটা ক্ষত করল যার মধ্য দিয়ে তার 

দেকের সব রক্ত বার. হয়ে গেল। তার প্রাণহীন দেহটা নিথর নিস্পন্। হয়ে 

পড়ে রইল। 
এইভাবে বছরের পর বছর কেটে গেল। অবশেষে একদিন তার! যখন 

তাদের জন্মভূমি আওলকসে এসে উঠল তখন তাদের দেখে চিনতেই পারছিল 

না তাদের আত্মীয় পরিজনর| । এই কয়বছরেই তারা যেন বুড়ো হয়ে গেছে। 

অত্যধিক পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের চাপে দেহমন দুটোই ভেঙ্গে 

পড়েছিল তাদের । সে যাই হোক, জেপনের হাতে সোনার পশম দেখার সঙ্গে 

সঙ্গে আনন্দে আত্মহার] হয়ে উঠল আওলকসের জনগণ । সমত্য শহরের লোক 

সমবেত হুলে। ওদের সামনে । 
এদিকে রাজ। পেলিয়াস তখন বৃদ্ধ হলেও মন থেকে রাজ্যলিপ্ণা দূর হয়নি । 

জেসন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেও পেপিয়াস তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল ন1। 

সে তার বার্ধক্যজনিত অশক্ত দূর্বল হাত দিয়ে রাজদ্ডটিকে ধঞ্নে রইল এক 

অবৈধ অন্তায় আসক্তির সমস্ত নিবিড়ত। দিয়ে । 
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জেসন কিন্তু কোন জোর করল না তার কাকার উপর । সে এত কষ্ট করে 
সোনার পশম আনলেও তার কাকা যখন তাকে রাজ্য ছেড়ে দিল না তখনও 
সেকোন জোর করল না। 

কিন্ত মিডিয়া এত সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। পারার 
বেশী ধূর্ত। পেলিয়ামকে হত্যা করার সে এক কৌশলপূর্ণ চক্রান্ত করল। 
মিডিয়াকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পেলিয়াসও অবশ্ত বুঝতে পেরেছিল সে সাধারণ 
মেয়ে নয়। মিডিয়া প্রথমে পেলিয়াসের মেয়েদের বলল সে তাদের বুদ্ধ 
বাবাকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারবে যদি তার। তার কথামত চলে । 
কথাটা শুনে খুশি হলো পেলিয়াস। বার্ধক্যের সব যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে অফুরস্ত 
অনস্ত রাজ্যস্থথ ভোগ করে যাবে--এর থেকে ভাল কথ। আর কিছু হতে পারে 
না। পেলিয়াসের মেয়েরাও রাজী হয়ে গেল মিডিয়ার কথায় । 

মিডিয়! প্রথমে অদ্ভূত একটা কাজ করল। পেলিয়াসের মেয়েদের সামনে 
একট! বিরাট কড়াইএ জল ঢেলে উনোনের উপর চাপিয়ে দিল। তার মধ্যে 
কিছু গাছগাছড়ার ওষুধ ফেলে দিল। তারপর একটি বৃদ্ধ ভেড়াকে তার মধ্যে 
ফেলে দিল । সেই ফুটস্ত গরম জলে ভেড়াটিকে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করার পর 
তাকে একটি তরুণ মেষশাবকে পরিণত করল মিডিয়া । তার এই কাজ দেখে 
এক অপার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠল সকলে । 

তখন মিডিয়া পেলিয়াসের মেয়েদের বলল তোমর। যদি তোমাদের 
বাবাকে নবযৌবন দান করতে চাও, তাহলে আমার মত ঠিক এইভাবে একটি 
বড় কড়াইএর মধ্যে জল গরম করে সেই ফুটস্ত জলের মাঝে তোমার্দের বাবাকে, 
ফেলে দিয়ে খুব করে ফুটিয়ে নেবে। তারপর দেখবে তোমাদের বাবা নব- 
যৌবন লাভ করেছে। 

মিডিয়ার কথায় বিশ্বাস করল। তারাও তাদের বাবাকে বুঝিয়ে রাজী 
করিয়ে এক কড়াই ফুটস্ত জলে তাদের বাবাকে জোর করে তার মধ্যে ফেলে 
দিয়ে খুব বেশী করেজ্ঞাল দিয়ে সিদ্ধ করল। কিন্তু হায়, অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ 
করা সত্বেও তাদের বাবার প্রাণহীন দেহটার মধ্যে প্রাণসঞ্চার হলো! না। নব- 
যৌবন ত দূরের কথা । পেলিয়াসের মেয়েরা তখন কাদতে কাদতে মিডিয়াকে 
কাতরভাবে অন্থরোধ করল, তুমি আমাদের বাবাকে বাচিয়ে দাও। আর 
কিছু করতে হবে না। যৌবন ফিরিয়ে দিতে হবে না। 

কিন্ত মিডিয়ার মুখে ফুটে উঠেছে এক জয়ের হাসি। সঙ্গে সঙ্গে সেরাজা 
পেলিয়াসকে মৃত বলে ঘোষণ]। করে সিংহাসনে জেসনকে বসাতে চাইল । 
কিন্ত জেসন এই হান উপায়ে সিংহাসন লাভ করতে চাইল না । তখন মিডিয়া 
.জেসনের বাব। ঈসনকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে, তাকে সিংহামনে বসাল 

' এবং তিনি দীর্ঘদিন রাজ্যন্থথ ভোগ করেন । 
এদিকে জেসনের কি মনে হলে সে রাজ্য ছেড়ে দুরে চলে গেল। ঘুরতে 
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খুরতে কোরিনথে গিয়ে সেখানকার রাজকন্তার প্রেমে পড়ল। জেসন ছিল 
প্রকৃত বীর ৷ তার চরিকে কপটতার কোন স্থান ছিল মা। কোরিনথের 
রাজ! তার কন্তার সঙ্গে জেসনের বিয়ে দিতে চাইলেন । র্লাঞজকন্তাও তাকে. 
বিয়ে করতে চাইল। জেসন বিয়ে করল বটে কিন্ত তার স্ত্রী মিডিয়ার কথাট। 
গোপন করল না। সে ঠিক করল রাজকন্তাকে সে বিয়ে করলেও মিডিয়া হবে 
তার দ্বিতীয়া স্ত্রী। তাই দে দেশে ফিরে সরল মনে মিডিয়াকে সব কথ 
বলল । সব শুনে আপাতত সেকথা মেনে নিল মিডিয়। | কিন্ত তার মনের 

আসল কথাট। প্রকাশ করল ন। মুখে । পে একটা দামী পোষাক রাজকন্তার 
জন্ত পাঠিয়ে দিল । 

কিন্ত সে পোষাক এমনই ভয়ঙ্কর যে রাঁজকন্তা তা পরার সঙ্গে সঙ্গে তার 
মত্ত গায়ে আগুন লেগে গেল। পোষাঁকট। এমনভাবে তার গায়ের চামড়ার 

পঙ্গে বসে গেল ঘে কেউ তা খুলতে পারল না । অথচ যেই রাজকন্তার সেই 
পোষাকে হাত দিয়ে ছুল সেই মার গেল । মেয়েকে বাচাতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 
মারা গেলেন কোরিনথের রাজ। । 

রাগে দুঃখে জেন মিডিয়াকে হত্যা করার জন্য বাড়ি ফিরে দেখে তার 
তিনটি শিশুসস্তানকে নিজের হাতে হত্যা! করেছে তার যাছুকরী স্ত্রী। জেসন 
তাকে কোন শান্তি দেবার আগেই একটি রথে করে শৃন্ঠে উঠে পডল । সে রখটি 
ুটি ড্রাগনে বয়ে নিয়ে যাঁচ্ছিল। 

মনের দুঃখে বাড়ি ছেডে বেরিয়ে গেল জেসন । কিন্তু আর সমুক্রভ্রমণে 
বার হলে! না। শহরের লোক প্রায়ই দেখতে পেত তার প্রিয় আর্গস 
্াহাজটিকে কুলে ধড় করিয়ে রেখে জেসন ঘাটের কাছে একা একা চুপচাপ 
[সে থাকত। আর দেবী হেরার কাছে শুধু মৃত্যুকামনা করত । 

অবশেষে একদিন সেই আকাঙ্ঘিত মৃত্যু লাভ করে সমঘ্ত জীবনের জালা- 
ভ্্রণ হতে মুক্তিলাভ করে জেসন । 

অফিয়াস ও ইউরিডাইস 

অফ্য়াসের জন্ম এই পৃথিবীর মাটিতে হলেও সাধারণ মানবীর গর্ভে তার; 
ন্সহুয়নি। তার জন্ম হয় কাব্যকলা ও সঙ্কীতবিগ্ার অন্যতম! অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
[উজ ক্যালিওপের গর্ভে। অফিয্নাস ভূমিষ্ঠ হয় থে,স দেশের অন্তর্গত রোভোপ 
বতে। অর্ধমানব ও অর্ধদেবতা। অফিয়াস ছিল সঙ্গীতবিদ্ঠায় জন্মসিদ্ধ পুরুষ। 
শীতবিদ্ভার অধিষ্ঠাতী দেবী হ্বয়ং মিউজ তাকে যে শিক্ষা দান করেন তাতেই 
[ প্রথাগত সাধনা ছাড়াই অসাধারণ 9 অস্বাভাবিকভাবে পারদর্শ হয়ে, 
ঠৈ এ বিদ্ধায়। 
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বেশীরভাগ সময় দ্বর্গলোক অলিম্পাসে ঘুরে ধেড়িয়ে দেষতাদের গান গেয়ে 
পোনাত অঞিয়াপ। কিন্তু দেবলোকের প্রিয় হলেও মত্যভূমিকে কোনরকম 
অবজা করত ন1 অফিয়াস। শ্বর্গ থেকে তাই প্রায়ই সে নেমে আসত পার্ধেসাব 
পর্বতসংলপ্ন উপত্যকাতূমিতে আর পবিত্র হেলিকন ঝর্ণার ধারে। 

অফিয়াসের বীণাটি ছিল সোনার়। এ বীপা এ্যাপোলো তাকে দান 
করেন। সেই সোনার বীণ। বাজাতে বাজাতে অফিয়াস যখন গান গাইত তখন 
বনের পশুরা তাদের স্বভাবগত হিংম্রতা ভূলে গিয়ে পোষ মেনে অক্ষিয়াসের 
চারদিকে ভিড় করে দ্রাড়াত। প্রবহমান নদীর সমস্ত শোত থেমে যেত। 
এমন কি অক্ষিয়াসের গান শুনে অচল পাহাড় ও গাঁছপালাগুলোও সচল হয়ে 
উঠত । 

শুধু গায়ক নয়, বীর হিসাবেও খ্যাতি ছিল অফিয়াসের। জেসন যে সব 
বীরদের নিয়ে দল গঠন করে কোলবিসে সোনার পশম আনতে যায় সেই সব 
বীরের মধ্যে অফ্িয়াসও ছিল। 

এই অক্িয়াস ইউরিডাইস নামে এক সুন্দরী ও নৃত্যপটায়সী মেয়েকে 
ভালবাসে । অফিয়াস তাকে বিয়েও করে। কিন্ত তাদের এ যিলন স্থায়ী 
হয়নি । বিয়ের দিন যখন ইউরিডাইস নাচ দেখাচ্ছিল তখন এক বিষধর সাপ 
এসে তার পায়ে কামড়ায় । সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে ইউরিডাইস। 

এবার এক সকরুণ শোকসঙ্গীতে ফেটে পড়ল অফ্িয়াস। শোকের বিলাপ 
আর সঙ্গীতের বাণী এক হয়ে মিশে গেল তার স্থ্রধারার মধ্যে। গান গাইতে 
গাইতে তার স্ত্রীর মৃতদেছটাকে কবরের দিকে একা একাই নিয়ে যেতে লাগল 
অফিয়াস। মনে মনে ঠিক করল তার প্রিয়তমা স্ত্রী ইউরিডাইসকে ছেড়ে সে 
বাচতে পারবে না। তাই সে তার মৃত স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে নরকে যাৰে। যে 
মুত্যুপুরীতে কোন মানুষ সশরীরে যেতে পারে না সেখানে সে ঘাবে এবং তার 
স্ত্রীর কাছে একসঙ্গে থাকবে। 

এত শোকছুঃখের মাঝেও এক মৃহূর্তের জন্তও গান ছাড়েনি অক্িয়াস। 
মৃত্যুপুরীর অদ্ধকার সীমানার মধ্যে ঢুকে কিছুদূর গিয়ে স্টাইকা নদীর ধারে গিয়ে 
দাড়াল অফিয়াস। কালে! জলে ভর! এই স্টাইকা নদীই এক অনতিক্রম্য 
ব্যবধান রচনা করেছে জীবজগৎ ও মরজগতের জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে । 
শারণ হচ্ছে এই নদী পারের মাঝি। এই নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে মান্য 
পুর্বজীবনের সব কথা ভূলে যায়। নরকের নদীর মাঝি শাঁরণ কখনো কোন 
জীবিত মানুষকে পার করে না। কিন্ধু অফিয়াষের গান'শুনে এমনই মুগ্ধ হয়ে 
গেল শারণ যে সে সব নিয়ম তলে অফিয়াসকে পার করে দিল। নদী পার 
হওয়ার পরই অফিয়াস দেখল গ্লুটোর রাজ্যের গ্রবেশদ্বারের সথৃকঠিন লৌহ্ঘার 
কুদ্ধ তার সামনে । অফিয়াসের যধুর গানের স্থর নিশ্বাশ জড়পদার্থের মধ্যেও. 
প্রাণসঞ্চার করত । কঠিন জড়পদার্থেরাও সুখ হয়ে গুনতে! ভার গান। 
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সহানুভূতি দেখাত তার স্ৃথে দুঃখে । 

অফিগাসের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে লোহার কপাট আপনা থেকে খুলে গেল । 
তারপর তিনমাথাওয়াল! নরকের প্রহরীও কোনরূপ বাঁধা না দিয়ে পথ করে 
দিল অফিয়াসকে । , 

এইভাবে অবাধে মৃত্যুপুরীর মাঝে প্রবেশ করল অফিয়াস। মৃতদের 
মাঝখানে জীবিত অবস্থাতেই গান গাইতে গাইতে ইউরিডাইসের সঙ্গে এগিয়ে 
যেতে লাগল । তার গান শুনে যুতরাও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার 
দিকে। 

অবশেষে তার্তারাসের গুহার কাছে এসে অদ্ভূত এক দৃশ্য দেখল অফিয়াস। 
দেখল, দানাউসের কন্তারা এক নারকীয় শাস্তি ভোগ করছে। এই কন্তারা 
মাত্র একজন বাদে বিয়ের রাতেই তাদের ম্বামীদের হতা করে। এই 
অপরাধের জন্ত নরকে এসে তারা এক অদ্ভুত শাস্তি ভোগ করছে । তারা 
প্রত্যেকে একটি ফুটে! পাজে অবিরাম জল ঢেলে চলেছে । পাব্রটি তাদের 
ভত্তি করতেই হবে। ন] ভণ্ভি হওয়া পর্যস্ত ভারা এইভাবে জল চেলে যাবে। 

অফিয়াসের গান শুনে দানাউসের কন্তারা তাদের কাজ থামিয়ে কিছুক্ষণের 
জন্ঞ তাকিয়ে রইল অফিয়াসের দিকে । 

এরপর অফিয়াস দেখল রাজা ট্যাণ্টালাসকে। ট্যাণ্টালাস জীবদ্দশায় এক 
কুকর্মের দ্বারা দেবতাদের রুষ্ট করে তোলে। সেই পাপে মৃত্যুর পর নরকে 
এসে এক কঠিন শান্তি ভোগ করছে । সে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় যতই জল খাবার 
জন্ত হাত বাড়াচ্ছিল ততই তার মুখের কাছ থেকে জল সরে যাচ্ছিল। 
নিদারুণ ক্ষুধার যস্্রণায় তই সে একটি ফলবতী বৃক্ষশাখার দিকে হাত 
বাড়াচ্ছিল ততবারই গাছের ডালট! অনেক উচুতে উঠে যাচ্ছিল। এই 
টাণ্ট(লাসও অঞ্য়ালের গান শুনে একবার থমকে দাড়াল । 

এরপর অফিয়াস দেখল অন্ডিশপ্ত সিসিফাসকে | সিসিফাস একট] বিরাট 
পাথরকে অতিকষ্টে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্ত 
চড়ার কাছাকাছি যেতেই পাথরটি তার হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল । 
সিসিফাস তখন আবার পাখরটিকে কাধে নিয়ে উঠতে লাগল । এই পাথরটিকে 
চুডার উপরে না ওঠানো পর্যস্ত তার নিষ্কৃতি নেই। সেই সিসিফাসও 
অক্িয়াসের গান শুনে একবার থমকে ধ্রাড়িয়ে রইল ভার বিরামহীন শ্রম থেকে 
বিরত হয়ে। 

এরপর অফিয়াস দেখল ইক্সিষনের চাকা! । অফিয়াস দেখল একটি চাকা 
অবিরাম ঘুরছে আর তার সঙ্গে ইঞ্সিয়ন বাঁধা আছে। ইন্সিয়ন অন্তায়ভাবে 
ধছ নরহত্যার অপরাধে অপরাধী । অফিয়াসের গান শুনে সেই ভয়ঙ্কর 
চাঁকাটাও থেমে গেল মুহূতের জন্ত। 

এরপর প্রচণ্ড ক্রোধের অধিষ্ঠাত্রী অপদেবী ফিউরিয়া। অক্ষিঘ়াসের গান 



গ্রীকপুরাপ কথা ণপ। 

শুনল। সে গান এমনই মধুর যে তা শুনে তাদের কঠিন হৃদয় গলে গেল। 

তাদের শুকনো চোখে জল এল । 

কিন্ত অফিয়াসের কোন দিকে লক্ষ্য নেই। মৃত্যুপুরীর মধ্য দিয়ে কোন 

প্রেতাত্মার পানে না তাকিয়ে সোজা চলে গেল মৃত্যুপুরী বা হেডস্এর রাজা 

গ্ুটোর কাছে। অঞ্িয়াস দেখল সিংহাসনের উপর ঘন কালো জ্রবিশিষ্ট 

রাজা প্লুটো! বসে আছেন। তার পাশে বসে আছেন রাণী পাসিফোনে। 

পাপিফোনের অনিন্দাস্থন্দর মুখখানি অবগুষঠন দিয়ে ঢাক । তাদের সামনে 

অফিয়াঁপ তার পোনার বীণায় করুণ-মধুর এক স্থুর সৃষ্টি করল। সেস্থরের 
মধ্যে এক আশ্চর্য মৃ্'নায় ফুটে উঠতে লাগল অফিয়াসের এক অব্যক্ত ব্যথাহত 

প্রার্থনা । 
অঞিয়াস বলল, ভালবাসার খাঁতিরেই আমি আজ মৃত্যুপুরীতে এসে 

মৃত্যুকামনা করছি। রাজা প্লুটো, আপনি নিজেই ত আপনার মৃত প্রেয়সী 
সত্রীকে খোজার জন্ত এই নরকে এসেছিলেন। আমার প্রিয়তমা পত্বীকে 
ফিরিয়ে দিন হে রাজন ! আর তাখদি না৷ দেন তাহলে আমার প্রাণও 
আপনি একই সঙ্গে সংহার করুন| পৃথিবীর আলো বাতাসে আমাকে একা 

একা ফিরে যেতে বলবেন না। 

প্ুটো তার সম্মতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু পাঁসিফোনে তার কানে কানে 
কি বললেন। সঙ্গে সঙ্গে অধিয়াসের গান বন্ধ হয়ে গেল। সহসা এক আনৃষ্ঠ 
দেবতার কঠে এক দৈববাণী ঘোষিত হলো । দৈববাণী ঘোষণা করল গুরু- 
গম্ভীর কে, ভোমার মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ হবে। তোমার সঙ্গে তোমার তরী 
ইউর্ডাইস তোমার ছায়ার অস্থগামিনী হবে। কিন্তু এই মৃত্যুপুরীর সীমানা 
সম্পূর্ণ পার না হওয়া পর্যস্ত তুমি পিছন ফিরে তাকাবে না অথবা! কোন কথ। 

বলবে না। তুমি এই মুহূর্তেই রওনা হও । নীরবে চলে যাও। 

অফ্িয়াস দেখল তার চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার । সেই অন্ধকারের 

মাঝে এক ক্ষীণ আলোকরেখা দেখে কোনরকমে পথ চিনে মত্যতৃমির দিকে 
এগিয়ে চলল অফিয়াস। সে তার নিজের পদশব্' ছাড়া আর কিছুই শুনতে 
পেল না। ক্রমে সংশয় দেখা দিল অক্িয়াসের মনে । দেবতার কথায় সে 

বিশ্বাস রাখতে পারল না। তার কেবলি মনে হতে লাগল? ইউরিভাইস তার 
পিছু পিছু আসছে লা। মনে হচ্ছিল দেবতা মিথ্য। স্তোকবাক্য দিয়ে বিদায় 

দিয়েছেন তাকে । অবশেষে মৃত্যুপুরীর শেষপ্রান্তে এসে থমকে একবার 

দ্লাড়াল অফিয়াস। ভাবল, তার প্রিয়তমা স্ত্রী ইউরিডাইসকে সত্যি সত্যিই 
সে ফিরে পেয়েছে কিনা সেবিষয়ে এবার নিশ্চিত হওয়া দরকার । কারণ 

তার স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে মত্যে ফিরে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না। এই 

ভেবে পিছন ফিরে একবার তাঁকাল অফিয়াস। দেখল শুধু অন্ধকার; কেউ 
নেই তান পিছনে । সে ভুলে গিগ্লেছিল মৃত্যুপুরীতে ইউযিতাইস অনৃষ্ত 
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"ছায়ার মত অন্থসরণ করছে তাকে । এই ম্বৃত্যুপুীর সীমান। পার হয়ে মর্ত্য- 
ভূমিতে গিয়ে কায়া ধারণ করবে পে। কিন্তু সবকিছু ভূলে এক নিবিড় হতাশ! 
আর সংশয়ের বশবর্তী হয়ে ইউরিভাইসের নাধ ধরে চিৎকার 'করে ভাকতে 
'লাগল অফিল্লাস ছুহাত বাড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ভাকের প্রতিধ্বনির সঙ্গে 
এক সকরুণ দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল অফিয়াস। তারপর সব স্তব্ধ হয়ে গেল। 

এবার অঞ্িগ্নাস তার ভুল বুঝতে পারল । কিন্তু আর কোন উপায় নেই। 
আর সে জীবদ্দশায় কোনদিন দেখতে পাবে না, কোনদিন ফিরে পাবে না 
ইউরিভাইসকে । 

তারপর কোনরকমে যত্ঠ্যলোকে ফিরে এগে নীরব নিম্পন্দ অবস্থায় এক 
জায়গায় পাগলের মত পড়ে রইল অফিয়াস। তার বীশার তার ছি'ড়ে গেল। 
'তার ক নীরব হয়ে গেল চিরতরে । কোন নারীর মুখপানে আর তাকাত ন! 
অফিয়াস। কোন যা্ুষের সঙ্গে খা বলত না। কিছুদিন এইভাবে খে.স 
দেশে কাটিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে চলে গেল অঞিয়াম। পর্বতসংলগ্ন গভীর অরণ্যে 
'জীবন্ঞস্তর সঙ্গে বাস করতে লাগল সে। 

সহস! একদিন রুষ্ম নারীবেশিনী একদল মীনাস নামে অপদেবী এসে 
নাচতে লাগল অঞিয়াসের সামনে | তাকে নাচতে বলল তাদের সঙ্গে । কিন্ত 
অঞ্চিয়াস তাতে রাজী ন! হয়ে সেখান থেকে চলে যাওয়ায় তার। তাকে তাড়া 
করল । তাকে ধরে তার দেহটাকে টানাটান করে টুকরো টুকরো! করে ফেলল। 
'তার অন্প্রত্যক্গগুলে! এখানে সেখানে ছড়িয়ে দিল। তখন তার কাট! 
মাথাট। থেকে একটা নাম ধ্বনিত হচ্ছিল। সে নাম তার মৃতপত্বী 
'ইউরিভাইসের | 

অবশেষে দেবী মিউজ একদিন অফিয়াসের সেই ছিন্ন মুণ্ডটিকে এক জায়গায় 
সমাহিত করলেন । সেই সমাধির উপর প্রতিদিন কোথ! হতে একটি নাইটিহ্বেল 
পাখি এসে মধুর স্থরে গান গাইতে থাকত । 

পাঁসিফোনের শালীনতাহানি 
মাঝে মাঝে মানুষ ও দেবতা নিধিশেষে সকলের, উপর চাতুরী খেলতেন 

“দেবী আ্যাফোদিতে । তিনি তার পুত্রকে এমন এক জায়গাত্ধ লুকিয়ে রাখলেন 
যেখানে কেউ তাকে দেখতে পেত না, এবং যেখান থেকে সে অদৃশ্য অবস্থায় 
,কোন মানুষ বা! দেবতার উপর ফুলশর হেনে কামজর্জর করে তূলতে পারত 
'ভাকে। 

এইভাবে একবার জন্ধকার মৃত্যুপুরীর রাজ! প্ুটোর উপর ফুলশর হানে 
এ্্যাফোদিতের পুত্র । বেছে বেছে পুটোর উপর ছুলশর হানার অর্থ এই যে” 



গ্রীকপুরাণ কথ! গজ 
“প্রেমদেবী খ্যাফ্রোদিতের পুত্র এর দ্বার। দেখিয়ে দিতে চায় অ্ককার মৃত্যু- 
পুরীর মাঝেও প্রেম আছে। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দেবভাকেও প্রেষের উন্মাদনায় 
উন্মত্ত হতে হয়। 

কথিত আছে, দিসিলির এক জলম্ত আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে হেডস্ ব 
মৃত্যুর দেবতা উঠে আসেন একদিন। এই ভয়ঙ্কর দেবতার কোপদৃটি যদি 
পতিত হয় তাহলে শশ্যপূর্ণ সবুজ মাঠ সব জলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে । 

একদিন এন্নার নিয় উপত্যকা দিয়ে রথে করে যাচ্ছিলেন মৃত্যুপৃরীর রাজ! । 
সহ্স৷ একটা দৃষ্তের উপর চোখ পড়ল তার। দেখলেন দিমেতারের অনিন্বয- 
হুন্দরী রূপসী কন্যা পাপিফোনে তার সঙ্জিনীদের সে ফুল তুলছে । 

দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন প্লুটো। 
তিনি তৎক্ষণাৎ রখ থেকে অবতরণ করে পাপিফোনের কাছে গিয়ে তার 
একট] হাত ধরলেন । সঙ্গে সঙ্গে পাসিফোনের আচলভর! ফুলগুলো সব পড়ে 
গেল। ভয়ে চিৎকার করে উঠল পাপিফোনে । ভার মা দিমেতারকে 
ডাঁকতে লাগল প্রাণপণে । 
দিমেতার তার মেয়ের কান! শুনে ছুটে এল। কিন্ত এসে দেখল তার 

মেয়ে পাপিফোনে আর ইহজগতে নেই । দিমেতার তখন পাপিফোনের নাষ 
ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। শুধু ভূমিকম্প আর 
আগ্নেয়গিরির অগুদগারের প্রবল শবে চারদিক কাপতে লাগল । 

সারাদিন ধরে সকরুণ কঠে ডাকতে ভাকতে মেয়ের খোজ করে বেড়াঙ্গ 
দিমেতার। এটনার আগ্নেয়গিরির মুখ হতে বিচ্ছ,রিত আগুনে পথ চিনে 
চিনে ঘুরতে লাগল । 

শুধু সেই দিন নয়, দিনের পর দিন জলে স্থলে পাপিফোনের খোঁজ করে 
বেড়াল। কিন্তু হূর্য বা চাদ জানা সত্বেও পাপিফোনের কোন সন্ধান দিল 
না। 

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে সিসিলিতে এসে পাগিফোনের একটা সন্ধান 
পেল দিমেতার। পাপসিফোনের একটা কটাবন্ধনী একটা নদীতে ভেসে 
যাচ্ছিল। তাছাড়া দিমেতার দেখল পারপিফোনে তার যে সব বান্ধবীর সঙ্গে 
ফুল তুলছিল তাদের একজন সেই নদীতে ভেসে যাচ্ছিল। 

সেখান থেকে আরো কিছু দূরে চলে গেল দিমেভার । কোন এক সমুন্ধে 
আথুজা নামে এক জলপরী ছিল। একবার সেই সমুদ্রের ভিতর আলফিয্নাস 
“নামে এক জলদেবতা৷ তাকে ধরার জন্ত ভাড়া করে নিয়ে যায়। আর্থুজা তখন 
ভয়ে সেখান থেকে অতিজিয়া নামে এক জায়গায় পালিয়ে যায়। সেখানে 
'আর্তভেমিস তাকে এক পবিজ্র ঝর্ণায় পরিণত কর্ম ভোলেন। দিমেতার ঘুরতে 
"ঘুরতে সেই বর্ণার ধারে গিয়ে পড়লে সেই বর্ণা কথা বলে দিমেভারকে 
পাপিফোনের খবর জানাল। : সে বলল সে দেখেছে পাগিফোনে মৃত্যুপুরীর 



৬৮০ গ্রীকপুরাণ কথা 

রাজ! পুটোর সিংহাসনের পাশে বসে আছে। হিমশীতল চির অন্ধকারে" 
তর] সেই মৃত্যুপুরীতে কখনো কোন জীবস্ত মানুষ থাকতে পারে না। ভাই 
সেখানে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছিল পাপ্রিফোনের | পৃথিবীর আলো! হাওয়ায় 
উঠে আসার জন্ত অনবরত ছুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে পাপিফোনে। বর্ণারূপিনী 
আর্থুজা আরও জানাল নরকের রাজ প্লুটোই পাপিফোনেকে জোর করে ধরে. 
নিয়ে গেছে তার রাজ্যে । পাপিফোনে জানে না কে তাকে প্লুটোর ভয়ঙ্কর 
কবল থেকে উদ্ধার করবে। 

তীব্র হতাশায় উন্মাদ হয়ে পৃথিবীকে অভিশাপ দিতে লাগল দিমেতার। 
বিশেষ করে অভিশাপ দিতে লাগল সেই সিসিলির মাটিকে যে সিসিলি তার 
কন্তাকে গ্রাস করেছে । ক্রন্দনরত! দিমেতারের চোখের জল যেখানেই ঝরে 
পড়তে লাগল, সেখানকার মাটি বন্ধ্যা হয়ে যেতে লাগল । কোন ফসল ফলল 
না সে মাটিতে । বুভূক্ষ মান্য ও পশুর হাহাকারে ভরে উঠল সেখানকার 
আকাশ বাতাস। মান্ষর! কাতর কে দেবতাদের ভাকতে লাগল । দেবতারা 
আর কোন বলির উৎসর্গ পাবেন ন1 সেখানকার মান্ষদের কাছ থেকে এই 
ভেবে তার। দেবরাজ জিয়াসের শরণাপন্ন হলেন। দেবরাজ জিয়াসও, 

দিমেতারকে শাস্ত করার চে করলেন । 

দিমেতার কিন্ত কোন কথা শুনল না! জিয়াসের। সে বলল, আমার কন্তাকে 
ফিরে না পাওয়। পর্যস্ত শাস্ত হব না । এ কন্ত। তোমার এবং আমার উভয়ের । 
আমার চোখের জলে যদি তুমি বিচলিত না হও তাহলে অন্ততঃ তোমার 
পিতৃত্বের অভিমানে আঘাত লাগা উচিত। তোমার পিতৃত্বের সম্মান ও. 

মর্যাদার খাতিরে অন্ততঃ আমাদের কন্তার অপহারককে উপযুক্ত শান্তি প্রদান . 
করে তাকে উদ্ধার করা উচিত । 

অবশেষে দ্িমেতারের কাতর প্রার্থনায় নরম হলেন জিয়া । তিনি 
পাসিফোনেকে আনার জন্ত হামিসকে মৃত্যুপুরীতে পাঠিয়ে দিলেন। যেমন 
করে হোক, পাপিফোনেকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে 

দেখতে হবে পাদিফোনে সেখানে গিয়ে অবধি কিছু খেয়েছে কি না। প্লুটোর 
দেওয়া! কোন খাদ্য সে গ্রহণ করালে তাকে আনা চলবে না। 

কিন্তু হায়, হামিস গিয়ে দেখল ঠিক সেইদিনই পাপিফোনে প্রুটোর 
দেওয়া একটি ভালিম থেয়েছে ! সুতরাং তার মুক্ত আর সম্ভব হলো না। 
সেই অন্ধকারের রাজ্যেই রয়ে যেতে হলে তাকে । 

তবু কিন্তু জিয়াসের এই বিধান যেনে নিল না দ্রিমেতার। শীস্ত হলো না 
তার অশ্রাস্ত চিত্র। তার তীত্র রোষের ভয়াবহ আগুনে আগের মতই 
জলতে লাগল পৃথিবীর মাঠ ঘাট বন। তার অনুনয় ও আবেদন নিষেদনের 
সকরুণ ধ্বনিতে ভরে উঠল ত্বর্গলোকের বাতাস। জিয়াস তখন বাধ্য হয়ে 
মার এক বিধান দান করলেন । তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন বছুয়ের মধ্যে. 



গ্রীকপুরাণ কথা ৮১ 
ক্ছমাল পামিফে'নে থাকবে তার স্বামী প্ুটোর কাছে আর ছমাস থাকবে 
মঙ্যতূমিতে তার মার কাছে। তারমানে বহরের অর্ধেক কাল সে জীবিত 
আর অর্ধেককল সে মুত অবস্থ(য় কাটাবে । 

যাই হোক, দীর্ঘকাল পরে কন্তাকে ফিরে পেয়ে তাকে সঙ্গেহে বুকে জড়িয়ে 
“ধরল দিষেতার | মুখে হাসি ফুটে উঠল আবার | আবার শশ্বপূর্ণ হয়ে উঠল 
'বস্থন্ধরা। রুষ্ম পাহাড়ের মাখাগুলোতে আবার সবুজ তৃণগুল্স দেখা দিল। 
উপত্যকায় শিশুরা! খেলে বেড়াতে লাগল | নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে 
উজ্জ্লভাবে হাঁসতে লাগল সারা পৃথিবী । 

কিন্তু পাপিফোনে যখন মার কাছ থেকে আবার ৃত্যুপুরীতে চলে গেল 
তখন আবার অন্ধকার হয়ে উঠল সমগ্র পৃথিবী । সব হাসি উজ্জ্র্গতা মান 
'হয়ে গেল পৃথিবীর মুখে । 

দিমেতার শ্বভাবট! ছিল বড় রোষপরায়ণা। সে যখন পাপিফোনেকে 
খুঁজে বেড়াচ্ছিল মত্যের বিভিন্ন জায়গায় তখন সে ছন্মবেশে ঘুরে বেড়াত। 
একদিন এইভাবে সে একটি বাড়িতে এক বৃদ্ধা ভিথারিণীর বেশে গেলে 
বাড়ির কর্রী অবজ্ঞাভরে একপাত্র খাবার দেয় তাকে। সে যখন সেই খাত 
খাচ্ছিল তখন তার পাশে সেই বাড়ির একটি দুরস্ত ছেলে তার খাওয়া দেখে 
হাসতে লাগল। তখন দিমেতার রেগে গিয়ে সেই পাত্রটি ছেলেটির দিকে 
ছুড়ে মারে আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি একটি গিরগিটিতে পরিণত হয়ে যায়। 

আর একবার দিমেতার আর একটি বাড়িতে আগেকার ত্র বেশেই যায়। 
“কিন্ত সে বাড়ির গৃহিণী তাকে সাদরে গ্রহণ করে। সেতার নবজাত শিশুটির 

দেখাশোনার জন্য ধাত্রী হিসাবে নিযুক্ত করে দিমেতারকে। দিমেতারও 
শিশুটিকে তার নিঞ্জের সন্তান জ্ঞানে মান্য করতে থাকে । দিষেতার মনে 
মনে ভাবে সে তাকে অমরত্বের বর দান করবে । একদিন শিশুটির মা দেখল 
ধাত্রীরাপিণী দিমেতার তার শিশ্ুপুত্রটিকে এক জলন্ত অগ্নিকৃণ্ডের উপর তুলে 
'ধরে শিশুটকে সেকছে আর শিশুটি আরামের সঙ্গে সেই আগুনের তাপ 
নিজের দেহে বেশ উপভোগ করছে । 

কিন্ত দ্িমেতারের আমল পরিচয় ন। জানার দরুণ শিশ্তুটর মাতা "ব্যস্ত 
হয়ে ছুটে গিয়ে দিমেতারের হাত থেকে ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল । 
তখন দিমেতার আপন পরিচয় দিয়ে তার আসল উদ্দেশ্তের কথ! বলল । 
বলল তার সন্ভমকে অমরত্ব দান করতে যাচ্ছিল সে। কিন্ত আর তা সম্ভব 
নয়। এই বলে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় দিমেতার। সেই শিশুটির নাম 
ট্রেপটলেষাপ আর জায়গাটার নাম এলিউনসস। 

শোন। ঘায় পাপিফোনেকে ফিরে পাবার পর দিমেতারের মন মেজাক্ত 
ভাল হলে আর একবার সে এলিউসিসে যায় । এলিউসিসে দিমেতারবে 
বহু কাল ধরে ফললের দেবা হিলাবে পূজে। করা হয়। 
'পুরাঁণ--৬ 



এারাকনে 

লিডিয়ার এারাকনে সীবনশিক্পে ছিল এমনই স্থদক্ষ যে তার নাম ছড়িয়ে- 
পড়েছিল দেশে বিদেশে । সে যখন তার সুচীশিল্পের কাজ করত, তখন শুধু 
তার আশপাশের গ্রামাঞ্চলের লোক নয়, বনদেবী ও অপ্পরারাও আসত 
তাদেখার জন্ত। তার নাম এতই খ্যাতি লাস বিউছিন খে স্বর্গের প্যালাস 
এথেনেরও কানে গেল তার কথা। 

কিন্ত দক্ষতার সঙ্গে সক্কে এ্যারাকনের অহস্কারও বেড়ে উঠছিল দিনে 

দিনে। দেবী এখেনই সকল শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ কথা জেনেও. 
সে ছোট ভাবল দেবী এখেনকে। প্রকাশ্টে বলতে লাগল প্যালাস এথেনও 

আমার মত সুচীশিল্লের এই কাজ করতে পারবে ন!। 
এ্যারাকনে যখন একথ! বলছিল, তখন তার পাশে এক বুদ্ধা লাঠির উপর 

ভর দিয়ে প্রাড়িয়েছিল। সে বলল, এ ভাবে গর্ব করো.না। বয়স আর 
অভিজ্ঞভাই মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করে | তুমি আমার কথা শোন। 
দেবীর শক্তিতে বিশ্বাস রাখো । যারা দেব দেবীকে ভক্তি করে তার! তাদের 
দয়ায় উন্নতি লাভ করে। মানুষের কাজ যত ভালই হোক তা আরো ভাল 
কর] যেতে পারে। 

কিন্তু এ্যারাকনে এবার রেগে গিয়ে বলল, বোকা বুড়ী কোথাকার, চুপ 
করে থাক। তোমার পরামর্শ আমি চাইলে তবে তা দেবে। মানুষ বুড়ে। 
হলে তার বুদ্ধি লোপ পায়। তোমার ঝি চাকর আর মেয়েদের উপর 
খবরদারি করো । আমি তোমার কাছ থেকে বা প্যালাল এথেনের কাছ থেকে 
কোন উপর্দেশ চাই না । প্যালাম এথেন যদি এতই বড় হবে, কেন তবে 
আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে ন1। 

এই যে আমি এখানে । 
হঠাৎ একট] গম্ভীর গলা শুনে চমকে উঠল এাারাকনে । সে দেখল তার 

চোখের উপর সেই লোলচর্্ বৃদ্ধাই সহসা দেবী এথেনে পরিণত হলে1। তিনি 
নিজে বুদ্ধার ছদ্মবেশে এ্যারাকনের কাঁজকর্শ দেখতে আর তার অহঙ্কারের 

জন্য তাকে শিক্ষ! দিতে এসেছিলেন । 

প্যালাস এথেন বললেন, লিডিয়ার অন্তান্ত কুমাপী মেয়েদের সঙ্গে এক 
প্রতিযোগিতাগ্ন অবতীর্ণ হতে হবে। তাতে বোঝা যাবে কার বরন শিল্প 
সবচেয়ে ভাল। আমি নিজেও ত।তে অংশ গ্রহণ করব। 

এ্ারাকনে গ্রথমে কিছুট। হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও পরে নিজেকে সামলে 
'নিস। সে এই প্রতিযোগিতার আহ্বান সহজভাবে গ্রহণ করল। 

পাশাপাশি ছটি তাত রাখা হলো । প্রতিযোগিনীরা তার উপর তাদের 
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কাককার্য দেখাবে । তার উপ্প ভাদের বিচিত্র রঙের কাক্ষকার্ধগুলি রামধহর 
বরষ্তের যত চকচক করতে লাগল । 
ওদের কাজ হয়ে গেলে প্যালাস এখেন নিজে কতকগুলি কাপড়ের উপর 

স্থতে। দিয়ে কারুকার্য করল। সে ফুটিয়ে তুলল দেবতাদের ছবি। তার, 
সনে মনে ছিল জিয়াস, পলেডন আর নিজের ছবি। পসেভন ছিল মাঝখানে, 
ন্রিশুল হাতে একটা পাহাড়কে আঘাত করছিল । এমনি আরো কয়েকটি ছবি 
খবঁকেছিল। এখেন দেখিয়েছেন অধার্নিক লোকেরা কিভাবে কষ্ট পায়। 
বিন্বোহী দৈত্যদদানবরা কিভাবে দৈব অভিশাপে পাহাড়পর্বতে পরিণত হত্ব 
আর এ্যারাকনের মত দপিণী মেয়েরা মুরগীর বাচ্চায় পরিণত হয়। ছবি- 
গুলোর চারদিকে অলিভ পাতার কাজ। এ কারুকার্য দেখে সবাই বুঝতে 
পারবে কার কাজ। 

এদিকে এ্যারাকনে তার শিল্পকর্মের মধ্যে দেবতাদের চরিত্রগুলিকে বিরুত 
করে দেখায়। এ্যারাকনে তার শিল্পকর্মের জন্ত এমন সব কাহিনী বেছে 
নিল ধার মধ্যে দেবতাদের অনেক লঙ্দার কথখ। আছে। তাতে দেখানে! 
হত্সেছে দেবরাজ জিয়াস নানারকমের ইতর প্রাণী বা জীবজস্তর রূপ ধারণ করে 
অত্যমানবীকে প্রেম নিবেদন করছেন | তাতে দেখানে! হয়েছে এ্যাপোলো! 
অত্যন্কমিতে রাখালের কাজ করছে । এইসব কৃষির কাজগুলোকে এ্যারাকনে 
আইডি পাতার সীমারেখা দিয়ে ঘিরে দিল। কিন্তু ছবিগুলোর প্রতিটি দৃত্ 
বাস্তব ও জীবস্ত বলে মনে হচ্ছিল। 

কিন্তু যে ছুটে তাঁতের কাপড় এই সব শিল্পকর্মের জন্য দেওয়। হয়েছিল তা 
দেখে রাগে আগুনের মত জলে উঠলেন প্যালাস এথেন। কিছুটা 
এ্যারাকনের শক্তি ও প্রতিভায় ঈর্য। আর কিছুটা তার বিকৃত রুচির জন্ত স্বণা- 

মিশ্রিত ক্রোধ অন্ভব করলেন এথেন। তিনি কাপড়ছুটো৷ ছিড়ে কুচি কুচি 
করে ফেললেন। 

প্যালাস এখেনের সেই অশ্নিমৃতির সামনে কোন মরণশীল মানুষ াড়িয়ে 
থাকতে পারে না। তার সে মৃতি দেখে ভয় পেয়ে গেল এযারাকনে। সে 
'আন্ন দাড়িয়ে থাকতে পারল ন! সেখানে । গলায় দড়ি দিয়ে মরার জন্য ছুটে 
পালিয়ে গেল সেখান থেকে । 

কিন্তু তবু নিষ্কৃতি পেল না এ্যারাকনে । তবু শাস্ত হলো ন] দেবী এথেনের 
রোষ। তিনি ঠিক করলেন এ্যারাকনেকে মরতে দেওয়া হবে না। সে' বেচে 
থাকবে । তবে ম্বাভাবিক মানুষের মত নয়। তার মাথার সব চুল উঠে 
শ্বেল। তার অন্বপ্রত্যঙ্গগুলেো একে একে খসে যেতে লাগল। অবশেষে 

দেখতে দেখতে এক মাকড়শায় পরিণত হলো গর্বোদ্ধতা এ্যারাকনে । আজও 
আই দিনরাত তার বিষাক্ত লালারপ দিয়ে সমানে জাল বুনে চলেছে 
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মাকড়পারপিবী এ্ারাকনে। অভিশধ এ্যায়াকনের এই সব জাল ভার গুছ 
জীবনের শিল্পকর্মকে যেন উপহাস করছে। 

এ্যালসেস্টিস 

একবার গ্যাপোলে! তার পিতা জিয়ামের কাছে এমন এক গুরুতর 
অপরাধ করেন যার জন্ত তাঁকে এক কঠিন শাস্তি দান করেন জিয়াস। সেই 
শান্তিম্বরূপ এযাপোলোকে নয় বছর ধরে মত্যতৃমিতে রাখালের কাজ করে 
কাটাতে হয়। থখেসালির রাজ! এ্যাডমেতাসের অধীনে রাখালের কাজ নেম 
এাপোলো। তবে এ্যাপোলোকে খুবই মহ করতেন রাজা এ্যাভমেভাস । 
তার ন্েহপ্রীতির আতিশয্যে সত্যিই যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এযাপোলে! । 

দেখতে দেখতে নয় বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এ্যাপোলোর যাবার দিন 
ঘনিয়ে এল। তখন রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত: ভাগ্যদেবীদদের কাছ থেকে 
এক ইর পেয়ে তা রাজা এ্যাভমেতাঁপকে দিলেন এযাপোলে!। 
বরটি বড় অদ্ভূুত। রাজা এযাডমেতাস তীর মৃত্যুকালে যদি এমন কোন 

ব্যক্তি পান যে তার পরিবর্তে মৃত্যুপুরীতে যেতে রাজী আছে এবং তাকে বন্ধি 
সত্যিই সেখানে পাঠাতে পারেন তাহলে তিনি অব্যাহতি পাবেন স্বত্যুর হাত 
থেকে। 

অবশেষে রাজা এ্যাডমেতাপের মৃত্যুর দিন এসে গেল। রাজা তখন. 
মরিয়া হয়ে এমন একজনকে খুঁজে যেড়াতে লাগলেন যে তাঁর পক্ষ থেকে 
মৃত্যুপুরীতে যেতে রাজী আছে। রাজা তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে কথাটা 
জানালেন । কিন্ত কেউ তাতে রাজী হলেন না। তীরা সাষান্ত যে কণ্টা 
বছর বাচবেন সেই বছর ক'টার জন্তও তাদের জীবন ত্যাগ করতে চাইলেন 
না। রাজ্যের যে সব প্রজার! তাকে শ্রদ্ধ! ও সম্মান করেন তাদের মধ্যে কেউ 
যেতে রাজী হলো না। 

অবশেষে রাজ! এ্যাডমেতাসের স্ত্রী এ্ালসেন্টিল রাজী হলো। ম্বামীর 
জন্ত সহজভাবে হাপিমুথে মৃত্যুবরণ করতে রাজী হলো এযালসেহিল । তার 
যৌবন, সৌন্দর্য, সস্তান, রাজ-এশ্বর্য যত সব ভোগস্থ, সব কিছু ছেড়ে যেতে 
রাজী হলে এযালসেঠিস শুধু স্বামীর জন্ত । 

মৃত্যুর দিন বর্ণার জলে স্নান করে এল সুন্দরী এ্যালসেহিল। তারপর 
ভাল কাপড় গয়না! পরল । তা পরার পর তার সন্তানদের আলিঙ্গন করল । 
তারপর তার স্বামীকে বিদায় জানিয়ে বলল, যেহেতু ভোমার জীবন সবচেয়ে 
প্রিয়বস্ত আমার কাছে, সেই হেতু অর্থাৎ তোমার সেই জীবনের খাতিরেই 
মৃত্যুবরণ করছি আমি। তোমার মৃত্যু হলে আমি খ্বিভীল্ স্বামী গ্রহণ করতে 
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শারব না। আমার তোমার বিরহে পিতৃহীন সম্ভানদের নিয়ে বেচে থাকতেও 
পারব না। তবে আমার একটা ভিক্ষা! তোমার কাছে, আমার এই সব 

যেন তোষার দ্বিতীয় স্ত্রীর হাতে কখনো! লো দিও না। কারণ 
"পাখি জানি বিমাতার থেকে হিং সাপও ভাল। 

কাদতে কাদতে শপথ করলেন রাজা এই মর্মে। প্রতিশ্রুতি দিলেন 
জীবনে মরণে এ্যালসেক্িলই রয়ে যাবেন তীর একমাত্র প্রিয়তমা শ্ত্রী। এই 
প্রতিশ্রুতি লাভে খুশি হয়ে সৃত্যুর কোলে ঢলে পরল গ্যালসে্তিস। 

এবার রাণীর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠল সমস্ত রাজবাড়ি। শোকে 
আকুল হয়ে উঠলেন রাজা গ্যাভমেতাস। এমন মময় এক অতিথি এসে 

হাজির হলো রাজবাড়িতে । বাড়িতে শোকবিলাপ দেখে চলে যাচ্ছিল 
অতিথি । কিস্ত অতিথিকে বিমুখ হতে দেবেন না রাজা এ্যাডমেতাস। এত 
শোকছুঃখের মাঝেও তার আতিথ্যধর্ম রক্ষা করার অন্ত যত্ববান হয়ে উঠলেন 
সাধ্যমত। অতিথি হলেন ছদ্মবেশী স্বয়ং শক্তির দেবতা হাঞিউলেস। 

হাফিউলেসকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলেন না রাজা গ্যাডমেতাস 
যে তার রাণীর প্রাণবিয়োগ হয়েছে । তিনি শুধু হাকিউলেসকে বললেন তার 
বাড়িতে এক বহিরাগত আগন্তকের মৃত্যু হয়েছে। 

অতিথিদের জন্ত নিদিষ্ট একটি সুসজ্জিত কক্ষে হাকিউলেসের থাকার 
ব্যবস্থা হলো৷। পানাহারে তৃথ্ধ হলেন হাকিউলেস। একসময় পানোম্মত্ত 
হুয়ে চিৎকার করতে বাড়ির এক দাসী এসে হাফিউলেসকে বলল, রানীর 
স্ৃত্যু হয়েছে । সমস্ত রাজপ্রাসাদ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে আর আপনি উল্লাস 
করছেন! 

এবার নিজের ভূল বুঝতে পারলেন হাকিউলেস । অন্ুশোচন1 জাগল 
তার মনে । বিশেষ করে যেউদার অতিখিবংসল রাজা! তাঁকে এমন সাদর 
আতিথ্য দান করেছেন তার জন্ত কিছু করতে চাইলেন তিনি। 

যে পথে মৃত্যু মুত রাণীর প্রাণ নিয়ে চলে গেছে তার পিছনে ধাবিত 
হলেন হাকিউলেস। তিনি এ্যালসেষ্টিসের প্রাণটিকে কেড়ে নেবার জন মৃত্যুর 
সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন । 

সেদিন সকালবেলায় তার রাজপ্রাসাদের সামনে এক৷ একা বসে ছিলেন 
এ্র্যাভমেতাস। শ্মশানের মত প্রাণহীন দেখাচ্ছিল সমস্ত বাড়িটাকে। প্রিয়তম! 
স্ত্রীর বিচ্ছেদবেদন। ছুধিসহ হয়ে উঠছিল দিনে দিনে । এমন সময় সেদিনের 
নেই অতিথির আবার আবির্ভাব হলো। তবে আজ তিনি একা নন। সঙ্গে 
আছে অবগুঠনবর্তী এক নারী । 

বাড়িতে এসেই অতিখিরূপী হাকিউলেপ রাজাকে বললেন, হে রাজন, 
সেদিন আমাকে আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কখ! না জানিয়ে তল করেছেন । 
খ্ডাছাড়। সেদিন আপনাদের শোকাচ্ছন্গ প্রাসাদের অভ্যন্তরে আনন্দোথসবে 
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হত হয়ে অন্তায় করেছি আপনার প্রতি । সেই অন্তায়ের প্রতিকার হিসাকে 
আজ আমি এক নারীকে এনেছি । আমি এই নারীকে এক প্রতিদ্বন্িতাক 
অয় করেছি। আপনি তাকে গ্রহণ করতে পারেন অথবা আমি যতদিন না 

এখানে ফিরে আসি, ততদিন আপনার কাছেই একে রেখে দিতে পারেন। 
সহসা গ্রতিবাদে ফেটে পড়ে চিৎকার করে উঠলেন রাজ! এ্যাভমেতাষ, 

ওকে আপনি অন্ত কোথাও নিয়ে বান। 
অবগুন্িত নারীটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাজা আবার বললেন, 

আমি এমন নারীকে বাড়িতে কোনমতেই স্থান দিতে পারব না যার পানে 
তাকালেই আমার স্ত্রীর কখা মনে পড়বে। এই নারীকে দেখার সঙ্গে সম্গে 
আমার স্ত্রীর কথ। মনে পড়ে গিয়ে চোখে জল আসছে । অতিথিরগ! 
হাঁকিউলেস বললেন, চোখের জল মুছুন হে রাজন। শত কান্নাও মৃতকে 
ফিরিয়ে আনতে পারে না। এখন এই নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে 
অতীতের যত সব দুঃখকষ্ট তুলে যান। 

রাজ! এ্যাডমেতাস দৃঢ়তার সঙ্গে আবার বললেন, একমাআ্র এ্যালসেহিস 
ছাড়া আর কোন নারীকে গ্রহণ করতে পারব ন! আমি। 

কিন্তু তার কথ! শেষ হতে না হতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন রাজ 
এ্যাডমেতাস। অতিথিবেশী হাফিউলেস সেই নারীর মুখ থেকে অবগু$নট! 
সরিয়ে দিতেই রাজা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন অবগডঠনবতী সেই নারী তার শ্রী 
ছাড়! আর কেউ নয়। 

পরে সব বৃত্তাস্ত জানতে পারলেন রাজ। এ্যাডমেতাস। শক্তির দেবত৷! 
্বয়ং হাকিউলেস তার স্ত্রীকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ছিনিয়ে এনেছেন । 

তষে তিনদিন কোন কথা৷ বলতে পারল না এ্যালসেহিস । তিনদিন সে 
অচেতন ও মৃচ্ছিতের মত পড়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে 
উঠলো রাণী এ্যালসেহিস । 

হাঁকিভলেস 
মত্যের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দেবতাদের দেহ্রে 

রক্তত্বরূপ হাফিউলেসকে গ্রীকর। হেরাকল্স্ নাষে অভিহিত করত। সাধারণতঃ 
টাইরিনস্এর রাজ। এ্যাশ্চিত্রিয়নকেই সকলে হাফিউলেসের পিতা বলবে জানে । 
পাপিয়াসের পৌত্রী এ্যালসিমেনকে বিয়ে করেন এ্যাক্ষিত্রিয়ন। 

কিন্তু হার্িউলেসসের আসল পিতা হলেন দেবরাজ জিয়াস। জিরাস 
একবার রাণী আ্যালমিমেনের রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা এ্যাক্ষিত্রিয়নের রূপ থারণ 
করে অন্রমহলে গিয়ে তার যে সহবাস করেন। এই সহ্যাষের করে রান 
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-পর্ভবতী হন | পরে রাজ! ও রাণী জনেই জানতে পারেন আসল ব্যাপারটা । 
তবে দেবরাজ জিয়ামের খুরসজাত সম্তান তিনি মানবী হয়ে গর্তে ধারণ করতে 
পেরেছেন এই ভেষে বেশ কিছুটা গর্ব অনুভব করলেন এ্যালসিষেন। রাজা 
এযাম্ফিত্রিয়নও তার এই ক্ষেত্রজ সম্তানের জন্ত কোন ক্ষোভ প্রকাশ না করে 

'গর্বধোধ করেন মনে মনে । এদিকে রাণীর প্রসবকাল আসন্ন হওয়ায় দেবরাজ 
জিয়াস একদিন ব্বর্গলোক হতে ঘোষণ। করেন রাণী এযাললিমেনের এই গর্ভস্থ 
সম্তান একদিন সারা গ্রীসদেশের অধিপতি হবেন । 

কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে কথাটা একদিন জিয়াসপত্বী হেরার কানে ওঠে । তিনি 
এই জারজ সন্তানের ভবিষ্তৎ সৌভাগ্যের কথ। শুনে ঈর্ধাবোধ করেন। গর্ভস্থ 
সন্তান যাতে যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করতে না পারে তার জন্ত এক চক্রান্ত 

করলেন হেরা । ফলে যে সময় হার্িউলেসের জন্মগ্রহণ করার কথ! ঠিক সেই 
সময় জন্মগ্রহণ করল হাফিউলেসের খুড়তুতো৷ ভাই ইউরিসথেউল। স্থৃতরাং 
হাকিউলেসের পক্ষে গ্রীসদেশের অধিপতি হওয়া আর হলো ন|। 

এদিকে রাণী এ্যালপিমেনও ভয় পেয়ে গেলেন হেরোর কথ। ভেবে । স্তার 

ভয় হেরা নিশ্চয় তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করতে থাকবেন। 
তাই তিনি প্রসবের পরই পুত্রটিকে ঘর থেকে উনুক্ত প্রান্তরে রেখে দিলেন 
সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় অবস্থায়। তবে তিনি আশা করলেন দেবরাজ জিয়াস তার 
উরসজাত পুত্রের নিরাপত্তার জন্য নিশ্চয়ই কোন না কোন ব্যবস্থা করবেন । 

ঠিক তখনি হেরা আর এথেন সেই প্রাস্তরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। 
নগ্ন নবজাত শিশুটিকে পথের ধারে পড়ে থাকতে দেখে হেরার দয়! হয় এবং 
তিনি সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে স্তনদান করতে থাকেন। কিন্তু সেই 
অজ্ঞাত শিশুটি এত জোরে স্তনপান করতে থাকে যে তাকে তিনি কোল থেকে 
নামিয়ে দেন পথের উপর | এথেন তখন শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে শহরের 
মধ্যে রাজবাড়িতে গিয়ে রাণী এযাললিমেনের হাতে তাকে তুলে দিয়ে মা্ষ 
করতে বলেন। হেরা বা এথেন কেউই জানতেন ন! রাণী ০০০ 
শিশুটির মাত1। 

রাণী এ্যালসিমেন ভাবলেন তার শিশ্রপুত্রটি দেবী হেরার আমীর্বাদ 
পেয়েছে । ভাবলেন কিছুক্ষণের জন্ত হলেও হেরা বখন তার সন্তানকে ভ্তনদান 
করেছেন তখন আর তার প্রতি হিংসাভাব নেই। 

আসলে কিন্ত হেরা ভার হিংসাভাব জয় করতে পারেননি । তিনি শিশুটির 
পরিচয় না জেনেই তাঁকে কুড়িয়ে নিয়ে স্তনদান করেছিলেন । পরে ভার 
পরিচয় জানতে পারলেন যখন তখন রাগ ও হিংসার আগুনে জলতে লাগলেন 
তিনি। সঙ্গে সঙ্গে শিশু হাকিউলেসের' প্রাণ নিধন করার জন্ত ছুটি সাপ 
পাঠিয়ে দিলেন। 

শিশু হাকিউলেসকে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রাণী এযালমিমেন। 
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তখন হেয়ার পাঠানো; সেই সাপছটি শিশু হাকিউলেসের খাড়টাকে জড়িষ্কে 
ধয়ল ছুদিক থেকে । শিল্ুর চিৎকারে মা জেগে উঠে দেখেন তাঁর শিশুপুক্র ছুটি- 
হাতে সাপের গলাছুটো এমনভাবে টিপে ধরে আছে যাতে সাপছাটি: 
নিম্তেজ হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। সাপছুটি শিশুটির ক্ষতি করার কোন 

স্থযোগই পেল না। শিশুর ধাত্রী সব কিছু দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে? 
তার মুখ থেকে কোন কথা সরছে না। 

রাণী এযালসিষেনও ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন । তাঁর চিৎকারে রাজ! 

মুক্ত তরবারি হাতে ছুটে এলেন। এসে শিশুটির অলৌকিক শক্তি দেখে 
বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন 
এই শিশুর ভাগ্যগণনার জন্য প্রসিদ্ধ অন্ধ জ্যোতিষ ট্রেসিয়াসকে আনার জন্ব 
লোক পাঠালেন। জ্যোতিষ এসে শিশু হাকিউলেসের ভূত ভবিষ্যৎ সব 
গণনা করে দিলেন। শিশুটি একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা নিজে তাকে 
অশ্ব ও রথচালন! শেখাতে লাগলেন । সার! গ্রীসদেশ জুড়ে যেখানে যত 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পলঙ্ীতের খ্যাতনাম। শিক্ষক ছিলেন তাঁদের সকলকে ডাকা 
হলো। এ্যাপোলোপুত্র লিমাস বালক হাকিউলেসকে সঙ্গীত শেখাতে 
লাগলেন । 

একদিন লিমাস গান শেখাতে শেখাতে হাফিউলেসকে তিরস্কার করায় 
হাকিউলেস দারুণ রেগে যায়। সে বড় বদমেজাজী ছিল। হা্কিউলেস 
তখন বাশিবাজানে! শিখছিল। লিমাসের কথায় রেগে গিয়ে সে বাশি দিয়ে 

লিমাসকে এমনভাবে আঘাত করে যে লিমাস সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। তার ' 
এই ৰ্দমেজাজের জন্ত রাজা গ্যাশ্ফিত্রিয়ন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। 
হাকিউলেস তখন পাহাড়ে বনৈ ঘুরে বেড়াতে থাকে । দেখতে দেখতে তার 
চেহারাটা এমনই লম্বা ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে তার মত চেহারার লোক সারা 
গ্রীসদেশের, মধ্যে আর একজনও পাওয়া যায় না। ভীর ও বর্শাচালনাতেও 
অসাধারণ পারদূশিতা লাভ করে হাকিউলেস। তার লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হত 
না। গ্রহাবাপী সেন্টর শেইরনের কাছে গিয়েও তার শিত্তত্ব গ্রহণ করে 
হাকিউলেস। 

অবশেষে যৌবনে পদার্পণ করল হাকিউলেস | পূর্ণ যৌবন লাভ করার পর 
একদিন সমন্যা দেখ! দিল হাঞিউলেসের সামনে । তাকে স্থির করতে হবে' 
ভাল না মন্দ কোন পথে যাবে সে। 

একদিন একা একা ঘুরতে ঘুরতে ছুটি মেয়েকে দেখতে পেল হাকিউলেস। 
ছুটি মেয়েই তাদের আপন আপন পথে ডাকতে লাগল হাক্ষিউলেসকে। 
প্রত্যেকেই বলতে লাগল, “আমাকে অহুসরণ করে1।' 
প্রথমে যে মেয়েটি কথা! বলল তার চেহারাটা বেশ পুষ্ট; তার পোষাক, 

পরিষ্ঠ্দ পারিপাট্যপূর্ণ। ভার চোখে মুখে ছিল কামনা আর অহষ্কারের ছাপ ।, 
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তার চালচলন ও কথাবার্তায় এক ছলমাজাল বিষ্যার করায় তার দেহসৌদর্ষের। 
'বেদন আরে! বেড়ে গিয়েছিল । 

সে বলল, আমার নাধ আনন্দ । আনন্দকে সবাই ভালধাসে । দেখ, দেখ, 
আমার পথ কেমন সহজ প্রশস্ত আর নরম । আমার এই পথ গ্রহণ করো। 
জীবনে তাহলে ভোমার কোনদিন খাত্য ও পানীয়ের অভাব হবে না। ভাল 
পোষাক আর আরামদায়ক শয্যারও কখনে। অভাব হবে না । তোমার জীবন 
হবে অবিমিশ্র আনন্দে ভরা। কখনে। কোন ছুঃখ বেদন। ব। বিপর্দের কবলে 
পড়তে হবে না। কারণ আমি সব সময় মানুষদের যে কোন ছুঃখকষ্ট থেকে 
দূরে নিয়ে যাই। আমি ভাদের যত সব মধুর জিনিস দান করি। 

এই ছলনাময়ী প্রলোভনকারিণীর দিকে অবাক বিন্ময়ে তাকিয়ে রইল 
হাকিউলেস। তার কথা শুনে সত্যই লোভ ও লালসা জাগল তার অন্তরে । 
তবু তার হাত ধরার আগে, তার পথ গ্রহণ করার আগে অপর মেয়েটির দিকে 
ঘুরে দাড়াল সে। 

হাকিউলেস দেখল, অপর মেয়েটি সাদাসিদে সাদ! পোষাক পরে আছে । 
তার বেশভূৃষায় কোন পারিপাট্য বা অলঙ্কার নেই। তার পথ প্রথম মেয়েটির 
পথের উন্টে৷। 

দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, আমার নাম কর্তব্য । আমাকে অবশ্বা কোন মানুষ 
অবজ্ঞা করতে সাহস পায় না, কিন্ত কেউ আমাকে ভালবাসে না। আমার 

পথ হুবে চড়াই ও উত্ড়াইয়ে ভরা আর কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে আমি কোন 
আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্ের প্রতিশ্রতি দিতে পারি না; এ পথে আছে শুধু শ্রম 
আর ছুঃখকষ্ট। তবু যদ্দি কেউ ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে সব দুঃখকষ্ট 

সাহসের সঙ্গে সহ করতে পারে পরবর্তী কালে ষে-ই স্থখী হয়। যে আমার 
পথে চলবে সে একদিন অবশ্ত ন্ৃখী হবে জীবনে । শাস্তি ও সম্মানে ভূষিত 
হবে। পরে সে একদিন নেতৃত্বে উন্নীত হতে পারবে । 

আনন্দ নামে মেয়েটি তখন কর্তব্যকে উপহাসের ভঙ্গিতে সেই সঙ্গে 
বলল, তোমার বিপজ্জনক পথে চলতে চলতে কিভাবে মরতে হয় মানুষকে | 

কর্তব্য বলল, যারা আমার পথে যাবার যোগ্য তারা এই মৃত্যুকে মহান 
বলে মনে করবে । আলশ্য আর নিবুদ্ধিতার মাঝে জীবন কাটানোর থেকে 
এই মহান মৃত্যুকে বরণ করে নেবে তারা । 

কিছুক্ষণ নীরবে দাড়িয়ে ভেবে নিল হাকিউলেস। সংশয়ের দ্বন্ে দুলতে, 
লাগল তার মনটা । তারপর সে সব সংশয় ঝেড়ে ফেলে কর্তব্যের কাছে, 
গিয়ে তার হাত ধরল। এইভাবে জীবনের পথ সে বেছে নিল। 

হাকিউলেস ভাবল কর্তব্যের পথ অন্গসরপ' করে সে হয়ে উঠবে সে যুগের 
এক জগছিখ্যাত বীর। এই কর্তব্যের খাতিরেই সে বত সব নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর, 
টদত্যদানবদের বধ করতে লাগল একের পর এক | বনের হিংন্র জন্তদেরও" 
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'ষে ৰধ করে যেতেলাগল। তযষে কোন মানুষের পীড়ন সে লগ করতে 
পারত না। কোন উতৎপীড়িত মানুষের কান! কানে শুনতে পেলেই সে ছুটে 
যেত তার কাছে। ফলে মানুষ ৬ দেবত। সকলেই তাকে ভালবাসত | 
সকলেই তার অপরিসীম শক্তির প্রশংসা করত। 

দেবী এথেন হাক্িউলেসকে দান করেন এক ছুশ্ছে্ঠ বর্ম। হাস তাকে 
দেন এক অপ্রতিরোধ্য তরবারি । জিয়াসের অনুরোধে হিফান্ট/স অসংখ্য 
স্থতীক্ষ তীর তৈরি করে দেন তার জন্ত। 

এইভাবে সর্বতোভাবে সুসজ্জিত হয়ে হাকিউলেস চলে যায় খীবন্দের 
সাহায্য করার জন্য । একবার বিদেশাগত এক বিরাট শক্রৈন্যবাহিনী থাঁবস্ 
দেশ আক্রমণ করে। তার! নানারূপ উপঢৌকন দাবি করে। এই খীবস্ 
নগরী রক্ষা করার জন্ত ছুটে গেল হাকিউলেস। কারণ এ দেশ বড় প্রিয় তার 
কাছে। কারণ তার পিতা রাজা ্যাক্ষিত্রিয়ন তাঁর আগেকার রাজ্য ছেড়ে 

বর্তমানে এই দেশে বাস করেন। এ দেশে রাজা ক্রেয়নের অধীনে বাস 
করতে থাকেন । রাজ্যরক্ষার ভার এ্যাক্ফিত্রিয়নের হাতেই ছিল । কিস্ত শত্রুদের 
হাতে পরাজিত হন এাক্ষিত্রিয়ন । ঠিক এমন সময় হার্িউলেস এসে শত্রুদের 
বিতাড়িত করে থাবস্দের জয়ী করে তোলে । খুশি হয়ে রাজা ক্রেন 
হাকিউলেসকে তার কন্ঠ! মেগারাকে দান করেন । 

কিন্তু এত সুখ এ্রশ্র্য লাভ করেও স্থখী হতে পারল না হাকিউলেস। 
তার স্বামীর এই অবৈধ পুত্রসন্তানকে তখনে! ভূলতে পারেননি হ্রো। তার 
সুখ পরশ্বর্য কোনমতেই সহ্য করতে পারতেন না তিনি। তাই তিনিতার 
অলৌকিক শক্তিবলে সহস] উন্মাদরোগ দান করলেন। সহস! উন্মাদ হয়ে নিজের 
শিশুসন্তানদের জরস্ত আগুনের উপর ফেলে দিয়ে স্ত্রীকে বাঁড়ি থেকে তাড়িয়ে 
দ্বিল হাফিউলেস। 

এই রোগের ঘোর কেটে গেলে নিজের ভূল বুঝতে পারল হাঞ্িউলেস। 
বুঝতে পারল কী ভয়ঙ্কর কাজ সে করেছে। তখন অন্তহীন অহুশোচনার 
আগুনে নীরবে দগ্ধ হতে লাগল সে। অপরিসীম বিষাদে ভরে গেল তার 

সমস্ত প্রাণমন | মনের ছুঃখে মানুষের সমাজ থেকে দুরে গিয়ে দেবতাদের 

উপাসনায় দিন কাটাতে লাগল। বারবার সে তার কৃতকর্মের জন্ত ক্ষম! চাইল 
দেবতাদের কাছে। 

অবশেষে ডেলফির মন্দিরে গিয়ে এক অদ্ভুত দৈববাণী শুনল হাফিউলেস। 
তার খুড়তুতো৷ ভাই ইউরিপথেউস তার থেকে আগে জন্সায় হেরার তৎপরতায়। 
দৈববাণী মারফৎ দেবতারা তাকে নির্দেশ দেন সে যেন ইউরিসথেউসের 
বশ্ততা স্বীকার করে ও তার কথ! শুনে চলে। এই ইউরিসথেউস তাকে দশটি 

কাজের ভার দেবে একের পর এক করে। এই দশটি কাজ অপ্রতিবাদে 
সে স্থ্সম্পন্ন করতে পারলে আবার সে তার আগেকার সুখ পশ্বর্ধ ঘব ফিরে 
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পাবে। তার পাপ ম্থালন হয়ে যাষে। 
হাকিউলেসের উপর প্রথম যে কাজের ভার পড়ে তা হলে নিষীয়ার 

সিংহকে বধ করা। সিংহ নয়, যেন এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস | শতমুখী ড্রাগণ 
টাইফনের রক্ত থেকে এই সিংহের উৎপত্তি হয় বলে এই সিংহ ছিল ঘঅবধ্য। 

' কোন অন্ত্র তার দেহকে বিদ্ধ ব| তাকে বধ করতে পারত না। শতমুখী 
সেই ড্রাগণ টাইফনকে জিয়াস একদিন এন্নাতে কবর দেয়। 

এ কাজের ভার পেয়ে শুধু তার তীর ধনুক নিয়ে নিষীয়ার অবণ্যপ্রদেশে 
চলে গেল হাফিউলেস সম্পূর্ন একা একা । সেখানে গিয়ে তার লাঠি হিসাবে 
একটা অলিভ গাছকে শিকড় সমেত তুলে ফেলে । সেঈ গাছ আর তার 
তীর ধনুক নিয়ে শিকারের সন্ধানে এগিয়ে যেতে লাগল হাফিউলেস। 

অবশেষে এক ভয়ঙ্কর গর্জন শ্তুনতে পেল হাকিউলেস। বুঝল এ হলো 
সেই সিংহের গঞ্জঘ। হাকিউলেস দেখল, সেই ভয়ঙ্কর সিংহটা এগিয়ে 
আসছে । তার কেশর আর চোয়াল দিয়ে রক্ত ঝরছে । 

হাকিউলেস প্রথমে একটা তীর ছুড়ল সিংহটাকে লক্ষ্য করে। কিন্ত 
তীরটা সিংহের শক্ত চামড়াটা বিদ্ধ করতে পারল না। পরে আর একটা 
তীর মারল। কিন্তু সেটাও বিদ্ধ করতে পারল না ভার গাটাকে। এরপর 

সেই অলিভ গাছ থেকে একট! গদ। তৈরি করে তার দ্বারা প্রচণ্ড একটা! 
আঘাত করল সিংহটাকে। | 

তার কলে সিংহটা লাফাতে পারল না। সিংহট! একটু নিস্তেজ হয়ে 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাকিউলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটাকে 
দুহাত দিয়ে টিপে ধরল । হাত থেকে সব অন্ত্র ফেলে দিল। আর নড়াচড়া 
করতে পারল না সিংহট1। দেখতে দেখতে শ্বাসনালী অবরুদ্ধ হয়ে গেল এবং 
অল্প সযয়ের মধ্যেই মার! গেল সে। এরপর মৃত সিংছের খড় থেকে মুণ্ডটা ছি'ড়ে 
নিয়ে তাঁর গ। থেকে চা” ছাড়িয়ে নিল। তারপর চামড়াট। গায়ের উপর 
আর সিংহের মাথাটা *1”'প উপর চাপিয়ে অদ্ভুত বেশে বাড়ি ফিরল। 
ইউরিসথেউস তার এই ভয়ফ্কপ বেশ দেখে আর সিংহবধের কাহিনী গুনে 
ঈর্ধার আগুনে জ্বলতে লাগল । 

হাফিউলেসের সামনাসামনি দাড়িয়ে তার ভয়ঙ্কর শক্তির কথা ভেবে ভয় 
পেয়ে গেল ইউরিসথেউস | সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে হাফিউলেসকে 
দিয়ে আবার এক নতুন ফরমাস খাটাবার ফন্দী আটল। কৌশলে তাকে 
আবার দূরে নতুন এক বিপদের মুখে ঠেলে দিল ইউরিসথেউস । 

হাঞ্চিউলেসের দ্বিতীয় কাজ হলে! লার্ণার জলাভৃমিতে হায়েড। নাক 
বিরাটকায় এক বিষাক্ত সাপকে বধ কৰা। কিন্ত কোন দুঃসাহসিক কাজই 
দমাতে পারে না হাকিউলেসকে। কোন বিপদকেই ভয় পায় নাসে। তাই 
হাসিমুখে ঘাড় পেতে নিল এ কাজের ভার। 
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এই হারেডা! বড় ভীষণ জীব । এর ছিল নয়টি মাখা । কোন অন্রই বধ. 
করতে পারত না তাকে । কোন রকমে তার একটি মাথা কেটে ফেলার সঙ্কে- 
সঙ্গে সে মাথায় আরও একটি মাথা গজিয়ে উঠত সঙ্গে সঙ্গে । 

লার্ণাতে তাড়াতাড়ি যাবার জন্ত একটি রথ সংগ্রহ করল হাকিউলেস। 
সঙ্গে তার ভাইপো আওলাউসকেও নিল । 

দ্রুত বেগে ছুটে চলল রথ। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর লার্ণার অরণ্যাচ্ছন্ 
পাহাড় দেখ! যেতে লাগল | এ পাহাড়ের ধারে আছে এক বিশাল জলাভূমি । 
কখনো জলাশয়ে কখনো পর্বতসংলগ্ন অন্ধকার ভূমিতে লুকিয়ে থাকে হায়েড়!। 

সেই পর্বভসংলগ্ন বনের ধারে গিয়ে রথ থামিক্রে রথ থেকে নামল 
হাকিউলেস। তার ভাইপোকে রথের কাছে ধরাড় করিয়ে একাই বনের মধ্যে 
প্রবেশ করল। তার ধনুক হতে এক্ক অশ্নিবাণ নিক্ষেপ করল হাফ্িউলেস 
হায়েড্রার গোপন গুহাটাকে লক্ষ্য করে। জলস্ত তীরট। অবার্থভাবে ছুটে হায়েডার 
গুহাটাকে আলোকিত করে তাকে কিছুটা আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের 
আঘাতে আন্দোলিত বৃক্ষশাখার মত তার মাথাগুলো দোলাতে দোলাতে 
হাকিউলেসকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এল হায়েড!। ূ 

কিন্তু কোন রকম ভীত সন্ত্ষস্ত না হয়ে সে আক্রমণকে প্রতিহত করার 
জন্য দেহের সমত্ত শক্তিকে সংহত করে প্রস্তুত হয়ে উঠল হাকিউলেস। কোন 
রকম ভয় না করে হায়েড়ীর মাথাগুলো একের পর এক করে কেটে ফেলতে 
লাগল হাকিউলেস। কিন্তু স্গে সঙ্গে এক একটি খতস্থানে ছুটো৷ করে মাখা 
গজিয়ে উঠতে লাগল । তার উপর হায়েডুর। তার ঘ্বণাবিকৃত দেহট। 
দিয়ে হাফিউলেসের প্রতিটি অশ্বপ্রত্যঙ্গকে কুুলি পাকিয়ে জড়িয়ে ধরল। 
হায়েড্রার নতুন গজিয়ে ওঠ! সেই মাথাগুলো। ঝঞ্চাহত বৃক্ষশাথার মত ছুলছিল। 
তার থেকে বিষাক্ত নিংশ্বান বেরিয়ে এসে অতিষ্ঠ করে তুলছিল 
হাকিউলেসের জীবন। সে তার ভাইপো আওলাসকে ডাকতেই সে মশাল 
হাতে ছুটে এল । এবার হাফিউলেস যেমন এক একটি মাথা কেটে ফেলতে 
লাগল আওলাস তখনই রক্তমাখা ক্ষতস্থানট! মুছে দিতে লাগল। ফলে সেই 
খাতস্থানে নতুন করে আর কোন মাথ! গজিয়ে উঠতে পারল ন]। 

অবশেষে হায়েড্রার মাত্র একটি নাথ! অবশিষ্ট রইল। কিন্তু সেটা এমমই 
যাথা যে তা কোন্র লোহার অস্ত্র দিয়ে কাট! যাবে না। হাঞ্িউলেস তখন 
তার গদা দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলল সেই মাথাটা । তারপর সেই মাথাটা হায়েডার 
ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে পুঁতে ফেলল এক জায়গায়। এরপর, 
হাকিউলেস হায়েডরার সেই মুণ্ড থেকে ঝরে পড়া রক্তে তার অন্ত্রগুলো সব 
ডুবিয়ে নিল। কারণ সেই রক্তমাথা অস্ত্র দিয়ে কোন শত্রকে আঘাত করলে 
সে আঘাতের ক্ষত হবে দুরারোগ্য । 

হাফিউলেসের তৃতীয় পরীক্ষা হলে! সেরিনাইটস্ নামে এক অদ্ভুত মৃগ্গকে- 
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সছত্যা নাকরে জীবন্ত ধরে আন । সেরিনাইটস্ নামে ভয়ঙ্কর রকষের 
একটা হরিণ ছিল ঘাঁর পায়ের খুর ছিল পিতলের মত এক হলুদ রঙের ধাতু 
'দিয়ে তৈরি। আর্কেডিয়ার পার্বত্য অরণ্যে ঘুরে বেড়াত সে। 

সেরিনাইটস্কে কেউ মারতে পারত না কারণ সে ছিল আর্তেমিসের 
আশীর্বাদধন্ত । কিন্তু এই অপরাজেয় সেরিনাইটম্কে জীবস্ত ধরে আনার 
ভার পড়ল হাঞ্িউলেসের উপর । 

তাকে ধরার জন্ত একট! বছর পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়াল হাকিউলেস। 
এরপর গ্রীসদ্দেশ ছেড়ে তাকে থে,সে যেতে হলো | শ্রধু তাই নয়, সেখান 
, থেকে আবার তাকে যেতে হলে! দূর উত্তরাঞ্চলের গভীর গহন এক অরণা 
অঞ্চলে । সেখানে বর্বর আদিম অধিবাসীর। বাস করত। কিন্ত কোথাও 
কোনখানে দেখা পেল না হাকিউলেস। কিন্তু যতবার ব্যর্থ হতে লাগন 
ততবারই অদম্য হয়ে উঠল তার উহ্যম। অটল হয়ে উঠল তার প্রতিজ্ঞ ! 

অবশেষে এক জায়গায় একটি বনাঞ্চলে সহসা দেখা পেয়ে গেল তার। 
'তখন তার অব্যর্থ তীর দিয়ে সেরিনাইটসের একটি পা খোড়া করে দিন 
হাফিউলেস। তারপর তাকে কাধে চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল ছবদেশের 
দিকে। 

পথে ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে গেল দেবী আর্তেমিসের সঙ্গে । আর্তেমিস 
তীর রক্ষাধীনস্থ মগকে আহত করার জন্ত হাকিউলেলের উপর অভিযোগ 
আনল। কিন্তু কৌশলে বিভিন্ন স্তোকবাক্যের হ্বারা দেবীকে তুষ্ট করন 
হাঁকিউলেস। তখন সে অবাধে হরিণটাকে কাধে করে সোজ। বয়ে নিয়ে গেল 
ইউরিসথেউসের কাছে। 

এরপর আরও বেশী ভয়ঙ্কর এক জন্তকে ধরতে হুষে হাফিউলেসকে । এটা 
'হুবে তার চতুর্থ পরীক্ষা। এজস্ত হচ্ছে এক ভয়াবহ বন্ শুকর। গ্যাট্রকা 
থেকে এলিস পর্যন্ত বিস্তৃত ইউরিম্যানধিয়ার সারা পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে বু 
মানুষ ও জীবকে হত্য1 করে চলেছে সে। 

এবার একাই রওন1 হলে! হাফিউলেস | কিন্তু যাবার পথে অকারণে 
এবং তার অনিচ্ছ। সন্বেও এক যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল সে। পথের উপর 
'পডল সেপ্টরদের রাজ্য । ফোলাস নামধারী এক সেণ্টর তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ 
করে নিয়ে গেল বীর পথিক হাকিউলেসকে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে 
হাঞ্িউলেসকে প্রচুর মাংস খেতে দিল ফোলাস । কিন্তু এক ফোটাও মদ দিতে 
পারল না। কারণ একটিমাত্র মদের পিপে আছে কিন্ত তা সে খুলতে 
পারবে না। এই মদ ডাওনিসাস সমন্ত সেপ্টরদের পানের জন্য দান করেছেন, 
সমস্ত সেপ্টররা! ঘখন এক জায়গায় মিলিত হয়ে এই মদ পান করার জন প্রস্তত 
হবে একমাত্র তখনই এই পিপে খোলা হবে। কোন একজন সেন্টর কোন 
কারণেই এই পিপে খুলতে পারবে ন]। 
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কিন্ত হাঞিউলেস এ বিধিনিষেধ মানল নাঁ। সে ফোলাসকে বাধ্য করল- 
এই পিপে খুলতে । পিপে খোলার সঙ্গে সঙ্গে কড়া মদের এক ধোয়াটে গ্যাসের 
সঙ্গে তার গন্ধ যেমনি ছড়িয়ে পড়ল, অমনি অসংখ্য সেন্টর ব্যাপারটা! বুঝতে 
পেরে পাথর আর ফার গাছের ভাল ভেঙ্গে তাদের জাতীয় নিয়মন্ডঙ্গকারীকে 
লক্ষ্য করে ছুটে এল । এদিকে হাকিউলেসও তখন প্রস্তত। সে একা হলেও - 
তার অসংখ্য অদৃশ্ঠ তাঁর দিয়ে এমনভাবে আক্রমণ করল সেপ্টরদের যে তার! 
কোনক্রমেই পেরে উঠল না তার সঙ্গে । 

অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে তারা তাদের নেতা বৃদ্ধ শেরিয়নের গুহাতে গিয়ে 
আশ্রয় নিল। শেরিয়ন ছিল হার্উলেসের একজন ভূতপূর্ব শ্িক্ষক। কিন্তু. 
হাকিউলেস ভাকে দেখতে বা চিনতে না পেরে সেই গুহাটা লক্ষ্য করে 
সেপ্টরদের মারার জন্ত হায়েড্রার মাথার রক্তমাখা একটা তীর ছুঁড়তেই সেটা 
গিয়ে ঘটনাক্রমে শেরিয়নের বুকে লাগে। যুদ্ধের সময় অকস্মাৎ ফোলাসের 
পায়েও লাগে একট বিষাক্ত তীর । ফলে ফোলাসও মারা যায়। 

তার অনিচ্ছাসত্বেও তার আঘাতে যে সব সেপ্টর নিহত হুল যুদ্ধে তাদের 
সকলের জন্য ছুঃখিত হলো হাফিউলেস ৷ বিশেষ করে যে সদাশয় ব্যক্তি তাকে 
বাড়িতে আশ্রয়, আহার ও আতিথ্য দান করে সেই ফোলাস তারই তীরের 
আঘাতে অকালে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হওয়ায় খুব বেশী ব্যথা পেল মনে। 
তাদের সকলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে আবার এগিয়ে চলল হাকফিউলেস । 
এগিয়ে চলল ইউরিম্যানথিয়ার সেই ভয়ঙ্কর শৃকরের সন্ধানে । 

শৃকরটার দেখ! পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন থেকে তাড়া করে নিয়ে 
বেড়াতে লাগল । বন থেকে অনাবৃত অবারিত মাঠের তুষারাচ্ছন্ন পথের 
উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে পথের উপর লুটিয়ে পড়ল 
তার অবসাদগ্রস্থ দেহট!। হাফিউলেস তখন তাড়াতাড়ি এসে দড়ি দিগ্নে 
তাকে বেঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে গেল ইউাটরিসথেউসের কাছে। 

হাফিউলেসের পঞ্চম পরীক্ষা হলো এলিসের রাজা অগিয়াসের 
আস্তাবল পরিষ্কার করা । শুধু ঘোড়| নয়, বহু গবাদি পণ্ড পালন করার একট। 
নেশ। ছিল রাজ। অগিয়াসের। তার আন্তাবলে ছিল তিন হাজার গবাদি 
পশ্ড। কিন্তু দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে সে আস্তাবল পারফ্কার ন। হওয়ায় তাতে 
জমে উঠেছিল স্তুপাকৃত আবর্জনা । হাক্উিলেসের উপর ভার পড়ল রাজা 
অগিয়াসের আশ্তাবল থেকে সমস্ত আবর্জন1 মাত্র একদিনের মধ্যে পরিষ্কার 
করে ফেলতে হবে নিঃশেষে । 

রাজ অগিয়াসের কাছে যথাসময়ে গিয়ে হাক্উিলেস এ কাজের জন্ত 
অনুমতি চাইলে তার কথাটা তাচ্ছিল্যভরে হেসে উড়িয়ে দিলেন রাজা 
গিয়াস । বললেন, যেকাজ কোন দৈত্য দানবের পক্ষে সম্ভব নয়, সে কাজ 
তুমি মাত্র একদিনেই করে ফেলবে ? ঠিক আছে, যদি এ কাজ সত্যি সত্যিই 



গ্রীকপুয়াণ কথা ৯৫- 
পার জহি তাহলে তোমাকে আমার সমস্ত গবাদি পশুর একের দশ ভাগ দান 
করব. তোঁষাকে এ কাজের পুরস্কার হিসাবে । 

দেহে অঙ্গিত শক্তির সঙ্গে লঙ্গে বুদ্ধি ও কলাকৌশলও কম জান! ছিল না 
তার। হাকিউলেস জায়গাটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখল । সে লক্ষ্য 
করল পেলেউন আর আলকেউস নামে ছুটি নদী রাজবাড়ির কাছ দিয়ে 
বয়ে চলেছে । কৌশলে সেই দুটি নদীর শ্রোভ এক গোপন শুড়ঙ্গপথে 
আতন্তাবলে নিয়ে এল হারফিউলেস। ফলে একদিনের মধ্যেই সত্যি সত্যিই 
সাফ হয়ে গেল সেই আত্তাবলের স্তপান্কত যত সব জঞ্জাল। 

কাজ দেরে রাজ। অগিয়াসের সঙ্গে দেখ। করল হাফিউলেস। সঙ্গে সঙ্গে 
চেয়ে বসল রাজার হ্বার' প্রতিশ্রত সেই পুরস্কার । কিন্তু নিজের দেওয়! সেই 
প্রতিশ্রতি নিজেই মানলেন না রাজা অগিয়াস। বোঝা গেল তিনি এ প্রতি- 
শ্রুতিটা দিয়েছিলেন নিতান্ত হালকাভাবে 

হাঞ্িলেল তখন রাজকুমারকে সাক্ষী মামলেন। তিনি রাজপুত্র 
ফাইলেউসকে ডেকে নিয়ে এলেন রাজা! অগিয়াসের সামনে । রাজপুত্র অকু 
ভাষায় বলল তার পিতা একথা বলেছেন। কিন্তু তবু তা মানলেন না রাজ! । 
শুধু তাই নয়, তিনি হাফিউলেসের বঙ্গে তার পুত্রকেও রাজ্য থেকে তাড়িয়ে 
দিলেন। 

অবশ্ত বছরকতক পরে হাকিউলেস রাজা অগিয়াসের কাছে এসে উচিত 
শিক্ষা দিয়ে গেলেন রাজাকে । 

এবার শুরু হলো হাফিউলেসের ষষ্ঠ পরীক্ষা। এ পরীক্ষা হলে! 
ঠিমফ্যালাইদেপ নামে এক ভয়ঙ্কর শিকারী পাখি ধরার পরীক্ষা । হিমফ্যালাইদেস 
এমনই এক শিকারী পাখি যার গায়ে আছে তীরের মত কাটাওয়ালা পালক। 
আর্গোনট বাঁ গ্রীকদের সমুদ্রযাত্রাকালে এই সব শিকারী পাখিরা দল বেঁধে 
বড় উৎপাত করত। আর্কেডিয়ার স্টিমফ্যালিস হৃদ ছিল তাদের জন্মস্থান । 

হিমফ্যালাইদেস পাখির সন্ধানে আর্কেডিয়ায় গিয়ে হাজির হলে! 
হাকিউলেস। সে গিয়ে দেখল গোটা হ্রদটা জুড়ে ঝাঁক বেধে বসে আছে 
ভয়ঙ্কর পাখিগুলো। পাধিগুলোর রং কালে। বলে গোটা ত্রদটাকেই কালো 
দেখাচ্ছে। হাঞ্িিলেস ভেবে পেল ন। কিভাবে সে এই ভয়ঙ্কর পাবিগুলোকে 
তাড়াবে। 

হাকিউলেস খন এই সব সাত পাঁচ ভাবছিল তখন দেবী এখেন এগিয়ে 
এলেন তার সাহায্যে। তিনি তাকে পিতলের একজোড়া! করতালের মত 

একট। জিনিস দিলেন যেটি হিফাস্ট।/স তাকে ঠতরি করে দেয় । এই করতালট। 
বাজাতেই এমন দারুণ শব হল যা! সমস্ত পাখিদের কিচমিচ শব্ষকে ছাপিয়ে 
উঠল। 

হাফ্উলেস প্রথমে সেই করাল দিয়ে এক বিরাট শব্ধ করল একট!. 



৬ গ্রীকপুরাণ কথা 
পাহাড়ের উপয় উঠে গিয়ে । সে শঙ্ষে সচকিত হয়ে উঠল পার্খিয়া এবং ওন্বও 
পেল। ভয় পেয়ে পাঁধিগুলে৷ উড়ে যেতেই তাদের ঝাঁকের দিকে লক্ষ্য করে 
তার তৃধ থেকে বিষাক্ত ভীরগুলো ছুঁড়তে লাগল হাকিউলেস। নেক পাখি 
-যাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে তীরের আধাতে । যারা উড়তে উড়তে তীরের 
আওতা থেকে দূরে চলে গিয়ে প্রাণ বাচাল তারা সারা গ্রীলদেশের সীমানার 
মাঝে আর কোনদিন ফিরে আসেনি । 

হাকিউলেসের সপ্তম পরীক্ষা! শুরু হলো! একটা ষাড়কে নিয়ে । ফাড়টা 
ক্রীট দ্বীপে ঘুরে বেড়াত । ক্রীট দেশের রাজা মাইনসের সঙ্গে গিয়ে দেখা 
করল হাফিউলেস সর্বপ্রথমে । সে সেই ফাড়টাকে জব্দ করবে। এ পরীক্ষায় 
সে উত্তীর্ণ হবেই। মাইনস সঙ্গে সঙ্গে এ কাজের অনুমতি দিলেন হাকিউলেস- 
'কে। এটা সুখের কথ। ত্বস্তির কথ। তার পক্ষে, কারণ পাগল ফাড়ট। 
তার শিং দিয়ে সার! দেশ জুড়ে ধ্বংসের তাগুব চালিয়ে যাচ্ছিল । 

হাফিউলেস সেই ভয়াবহ পাগল! ষাড়টাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার শিং 
'ছুটো ধরে তাকে জব করে ফে্লল। ভারপর তার পিঠের উপর চেপে 
সমুদ্রের উপর দিয়ে সোজ। গ্রীস দেশে ইউরিসথেউসের কাছে চলে গেল । 
কিন্তু ইউরিসথেউন আবার ফাড়টাকে ছেড়ে দিতেই তা আবার উৎপাত 
অত্যাচার স্তর করে দিল সার! দেশ জুড়ে। আতঙ্কিত হয়ে উঠল দেশের 
'মান্ষ। অবশেষে ম্যারাথনের এক ক্রীড়ানুষ্ঠানে সে ষাড়টাকে হত্যা করে। 

এর পর হাফিউলেসের অষ্টম পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে 
খেসীয়রাজ ভাওমীডন্এর ঘোটকীগুলিকে বশীভূত করে আনতে হুবে। 
নিজের মত তার ঘোটকীগুলিকে নরমাংস খাইয়ে হিংস্র ও দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল 
ডাওষীডস্। জন্মের পর সে তার ঘোটকীগুলিকে নরমাংস খাওয়াত। ফলে 
'তার। বাঘের মত হিংম্ত্র হয়ে ওঠে । 

হাফিউলেস প্রথমে থে স দেশে গিয়ে দেখল তার ঘোটকীগুলিকে বশীভূত 
করতে হলে প্রথমে তাদের মালিক ভাঁওমীভডম্কে হত্যা অথবা বন্দী করতে হবে। 
“এই ভেবে ডাওমীভস্কে আপাততঃ বন্দী করে এক কারাগারে রেখে দিল 
হাঁফিউলেস। তাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্ত খাবার সময় তার সেই 
ঘোটকীদের মাংস তাকে থেতে দেওয় হলো এবং জোর করে তা খাওয়ানো 
হলো। পরে আবার ভাওমীভস্্কে বধ করে তার মাংস তার ধোটকীদের 
খেতে দিল হাকিউলেস। 

তাদের মালিক নিহত হুবার সঙ্গে সঙ্কেই ঘোটকীগুলি বশীভূত হয়ে পড়ল 
হাফিউলেসের। হাফিউলেস তখন নিরাপদে ও অনায়াসে নিজের দেশের 
পথে রওনা হলে! । কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই মে দেখল থে সীয়র! 
"একযোগে তার পিছনে ছুটে আসছে তাকে আক্রযণ করার জন্ত। হাকিউলেস 
+ তার সঙ্গী আবদেরাস রুথে দাড়াল সে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্ত | 



গ্রীকপুরাণ কথা ৯৭ 

এদিকে আর এঃ নতুন বিশদ দেখা দিল। হাকিউলেল দেখল থে সীয়র! 
তাকে আক্রঘণ করার সঙ্গে সঙ্গে সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সেই;ঘোট হীগুলো।। 
তার! তার সঙ্গী ও দেহরক্ষী আবদেরাঁসকে মেরে ফেলে তার দেহট। খণ্ড বিখও 
করে ফেলল । পরে অবশ্থ তাদের আবার বশীনৃত করে ফেলল হাফিউলেস। 
এই থেদীয় ঘধোটমীদের এক বংশধর বুনিকলাসকে মেসিভনের রাজা 
আলেকজীগার বশীভূত করেন । 

স্থদূর এশিন! মহাদেশে অদ্ভুত এক রাজ্য ছিল। সেখানে পুরুষদের 
কোন শক্তি ছিল না। গোটা দেশট। শাসিত হত এক বিশাল নারীবাছিনীর 
দ্বার। আর তানের রাণী ছিন হিগ্সোলিতে। সেখানে সব নারীই যুদ্ধবিদ্যা় 
ছিল পারদণিনী। এই সব নারীর! তাদের পুরপন্তান ভূ মষ্ঠ হলেই তাদের 
হুতা করত। তাছাড়! অদ্ভুত কৌশলে সন্ত'ন প্রসবের পর তারা তাদের 
সব স্তনহৃপ্ধ শুকিয়ে দিত। যুদ্ধের সময় যাতে কোন বাধ। ত্যষ্টি না হয় ভার 
জন্যই এ কাজ করত তারা । 

অ'মাজনদের রাণী হিঃগ্লালিত্ের এঙ্গ সোনার কটিনন্ধনী ছিল। যুদ্ধের 
দেবতা এশারেপ তাকে দান করেছিলেন এট। ' হার্িউলেলের নবম পরীক্ষা 

ছবে আমাজানরাণী হিপ্পে নিতের সেই পোনার কোমরবন্ধনীটা ছলে বলে 
কৌশলে যে কোনভাবে কর।দ্বত্ত করে সেটাকে ব্বদেশে নিয়ে আসা। 
যানি সষয়ে হাফ্িউলেল চলে গেল এশিরার' অন্তর্গত আমাজনদের 

দেশে । সে দেশের মাটিতত প। দিমেই সোজা সে চলে গেল রাণী হিপ্পোলিতের 
সঙ্গে দেখ। করতে । 

এদিকে হাক্কিউলেসকে দেখে অবাক হয়ে গেল হিগপ্লোলিতে । এমন 
বীরপুরুষ জীবনে যেন কখনো৷ এর আগে দেখেনি হিপ্পেলিতে । হার্িউলেসের 
'অমিত শক্তি ও সাহপের এক বিপুল এ্র্য দেখে এক বিষুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে 
রূইল সকলে তার দিকে । বলল, কে আপনি? কিচান? 

হাফ্রিউলেপ প্ররুত বীরের মত নির্ভীঙ্ষভাবে উত্তর করল, আপনার এ 
স্বর্ণনিথিত কটিবন্ধনীটি হলে। আধার লক্ষ্যবস্ত। 

হাঠিউলেপের মন পরীক্ষ। করার জগ্ত হিপ্পোলিতে বলল, যদি আমি তা 
সহজে না দিই? 

তাহলে আমাক্কে তার জন্য বাধ্য হয়েই বলপ্রয়োগ করতে হবে। 
এক টুকরো ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল হিগ্পোলিতের মুখে । বলল, সিষ্ত 

আমার বিশাল নারাবাছিনীক্চে সম্পূর্ণরূতপ পরাত্ৃত ন|করে আমার উপর 
বলপ্রয়ে।গ কর। সম্ভব হবে না সেট! জানেন ত? 

তা জেনেই বলছি আমি। 
তাহলে আমার এই বিশালবাছিনীর বিরুদ্ধ একা লড়াই করবেন আপনি ? 
ছ্যা। 

পুলাণ-৭. 



৯৮ গ্রীকপুলাণ কথা 
হিল্লেলিতে বিশ্ময়ে সু হয়ে উঠল একথা! শুনে । এই বিশাল অন্ত্রঙ্জিত 

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করতে হবে ভেবেও: 
কিছুমাত্ কম্পিত হয় না যার হৃদয়, কিছুমাত্র ভীত হয় না যে বীর সে সাধারণ 
বীর নয়। হাকিউলেসের বীরত্বের অসাধারণত্ব মুগ্ধ হয়ে তাকে বিনা যুদ্ধেই 
তার বর্ণ কটিবন্ধনীটা দিয়ে দিতে চাইল হিগ্পোলিতে । 

কিন্ত স্বর্গ থেকে বাধ সাধল জিয়াসপত্বী হেরা। হাকিউলেদের জয়ের 
পথকে এত সহজ ও মন্থণ কখনই হতে দেবেন না তিনি। তাই সহসা 
হিপ্পোলিতের মনটাকে বিষিয়ে দিয়ে হাকিউলেসের সঙ্গে তার এক বিরাট: 
যুদ্ধ বাধিয়ে তুললেন হেরা। 

প্রথমে একে একে তার সমস্ত নারীসেনারদের ও পরে স্বয়ং হিপ্লোলিতেকে 
যুদ্ধে বধ করল হাকিউলে। তারপর সেই স্বর্ণ কটিবন্ধনীট! হিপ্লোলিতের 
অপার দেহট! থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গ্রীসের পথে রওনা হলো। কিন্তু উরয়- 
নগরীর পাশ দিয়ে পথ চলার সময় অদ্ভূত এক দৃশ্য দেখল হাকিউলেস । দেখল 
দানবাকৃতি এক ভয়ঙ্কর জন্ত তার থাবার তলায় এক সুন্দরী যুবতীকে ধরে 
রেখেছে এবং সে যে কোন মুহূর্তেই তার প্রাণ সংহার করতে পারে। পরে 
জানল যুবতীটি রাজ। লাওমেডনের কন্তা। বাঁর পাপিয়াস যেমন একদিন 
গ্যাণ্ডেণষেডাকে উদ্ধার করে তেমনি সেই জন্তদানবের হাত থেকে লাওমেডন- 
কন্তাকে উদ্ধার করে তার পিতার হাতে অর্পণ করল হাকিউলেল। কিন্তু 
রাজা তার প্রতিশ্রুতি রাখল না। অর্থাৎ হাফিউলেদের কাছে সমর্পণ করল 
না ভার কন্তাকে। হাঞ্িউলেস শপথ করে রাজাকে বলল আমি দশ বছর 
পরে ঠিক এপে এর প্রতিশোধ নেব। 

এরিধিয়া নামে এক দ্বীপে গেরিয়ন নামে এক রাক্ষস ছিল। তার 
একপাল ভয়ঙ্কর ধরনের লাল রঙের পশ্ত ছিল। ইউরিসথেউম বলল 
হাকিউলেসের দশরঘ এবং শেষ পরীক্ষা! হবে গেরিয়নের সেই প্তর পালকে 
বশীভৃত করে দেশে নিয়ে আসা । লাল রঙের সেই পশুগুলে ধখন মাঠে 
চরত তখন ওর্থরাস নামে ছুটো মাথাওয়ালা একটা অদ্ভুত কুকুর ভাঁদের 
পাহারা দিত। 

তাছাড়া রাক্ষস গেরিয়নও কম ভীষণাকৃতি ছিল না। তার ছিল তিনটে 
ধড়, তিনটে মুণ্ড, ছ"'ট। হাত, ছ'টা পী। গেরিষন ছিল পাগিয়াস দ্বারা! নিহত 
রাক্ষসী মেছুদার রক্ত থেকে উদ্ভৃতা ক্রাইসাওর এর সন্তান। ইউরিষথেউগ ভাবল 
এবার এত দূর দেশে এবং এত ভয়ঙ্কর অন্তর কাছে হাকিউলেসকে পাঠাচ্ছে 
যে এতে তার মৃত্যু অবধারিত। হাকিউলেস কিন্তু কোন ভয় পেল না। 
হাপিমুখে বিপদ্ঘন লেই অজান। দেশের পথে যাত্রা করল। সে প্রথমে ধরল 
গেডস্ প্রণালী । তার মুখে ছুটি স্তন্ত নির্মাণ করল। পরে এই স্তন্ত দুটি, 
হাড্উলেসের স্তন নামে প্রসিদ্ধ হয় । 



গ্রীকপুরাণ কথা ৯৯ 

এদিকে সুর্ষের গ্রথয় উত্তাপে ক্রযাগত পধ চলতে চলতে অতিশয় ক্লাস 
ও পিপাসার্ত হয়ে উঠল হাফিউলেস। রোদের উতাপে সে এত রেগে উঠল 
যে আকাশ ও সুর্যের দেবতা ফীবাস এ্যাপোলোকে লক্ষ্য করে একটা পাখর 
ছুঁড়ে দিন আকাশে । এ্যাপোলো! কিন্ত কিছু মনে করলেন না হাকিউলেসের 
এই পদ্ধত্যে ও হঠকারিভায়। উন্টে জলপথে ভাড়াতাড়ি এরিথিয়ায় যাবার 
জন্ত একটা সোনার নৌকো দিলেন হাফিউলেসকে | 

এর ফলে অনায়াসে এরিখিয়ায় গিয়ে পৌছল হাঁফিউলেস। সেখানে 
গিয়ে সে সহজেই বধ করল সেই তিনটে মাথাওয়াল! জন্তদানব গেরিয়ন আঁর 
ছুটো মাথাওয়াল! কুকুর ওর্থরাসকে | কিস্ত লড়াইয়ের সময় হেরা গেরিয়নের 
পক্ষ অবলম্বন করায় হাঞফিউলেসের হাত হতে একটা তীর এসে বি'ধল হেরার 
বুকে। কিছুটা শ্রিক্ষা পেলেন হেরা । 

এরপর কত শত পাহাড় বন নদী সমুদ্র পার হতে হতে গেরিয়নের লালবর্ণ 
পশুর পালকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল দেশের দিকে । পথে আবার এক 
বিপদের সম্মুখীন হলে। হাকিউলেস। ইতালি দিয়ে যাবার সমর একটা বিশাল 
বনের ধারে শুয়ে ঘুময়ে পড়তেই ককাস নামে এক দৈত্য সেই পশুর পাল থেকে 
কতকগুলে। পশুকে নিয়ে পালিয়ে গেল। ভয়ঙ্কর দৈত্য ককাসের নাক থেকে 
জ্বসস্ত আগুন ঝরে পড়ত নিঃশাসের সঙ্গে ; তাই কেউ তার কাছে যেতে পারত 

না। ভার চৌর্যের যাতে কোন প্রমাণ ন। থাকে তার জন্য পশ্ুগুলোর লেজ 
ধরে টানতে টানতে তার গুহার মধ্যে নিয়ে লুকিয়ে রাখে ককাস। ঘুম থেকে 
জেগে উঠে পণ্ুগুপোকে না পেয়ে তাদের আশা ত্যাগ করে বাকিগুলোকে 
নিয়ে আবার পথ হাটা শুরু করল হাকিউলেস। 

পথ চলতে চলতে হাফিউলেস যেমন তার অবশিষ্ট পশুর পাল নিয়ে 
ককাসের গুহার কাছে এসে পড়ল অমনি তার গুহার ভিতর থেকে অবরুদ্ধ 
পশ্তগুলোর চিৎকার শোনা যেতে লাগল | হাফিউলেস তখন ব্যাপারটা! বুঝতে 
পেরে ভার গুহার সামনে গিয়ে সরাসরি আক্রমণ করল ককাসকে। 

যুদ্ধে ককাস নিহত হতেই তাঁর সব পশ্তর পাল নিয়ে আবার এগিয়ে চলল 
হাঞ্িউলেস। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই পথে নতুন বিপদ পাঠিয়ে 
দিলেন হেরা । হেরার ইচ্ছায় এক ধরনের বড় মাছি এসে এমন উৎপাত শুরু 
করে দিল যে তাদের কামড়ে পণ্ডগুলে। পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হলে । 
তার উপর হাফিউলেসের চলার পথে হঠাৎ এমন এক উদ্দাম জলম্োতক্কে 
প্রবাহিত করিয়ে দিলেন ধা কোনমতেই পার হতে পারল না হাকিউলেস। 
তখন সে অতি কষ্টে অনেক বড় বড় পাথর এনে একটা সেতুবন্ধন রচনা 
করল তার উপর । পরে সে তা পার হয়ে আবার পথ চলতে লাগল । 

কিন্ত মাঝখানে পথ হারিয়ে স্দূর স্কাইথিয়ার অরণ্য অঞ্চলে গিয়ে 
উঠল হার্চিউলেস । সেখানে গিয়ে অদ্ভুত এক রাক্ষসী দেখল লে যা 



১৭: প্রীকপুরাণ কথা 
দো অর্ধেকটা নারী আর অর্ধেকটা! লাশ তাঁকেও অবিলক্বে বধ করল 
হ/টিউলেস। অবশেষে সেই লালদূর্ণ পণ্ুপালটিকে ইউরিসখেউসের কাছে 
নিঞে গিয়ে পৌঁছল সে। 

_. নহারিউলেস ভেবেছিল এব!র একে একে তার সব পরীক্ষ। পারা 
শেষ হওয়ায় রাজ ইউ রিলথেউপ তার প্রতিশ্রুতি রাখবে । কিন্তু হার্িউলেসের 
দশম পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক দাবি উত'পন করে বসঙ্গ 
ই ৮দ্সিথেউস | বরল, ছুটি পরীক্ষা তোমার ঠিকমত দেওয়! হয়নি রলে তা 
বাদি হয়ে গেছে। সুতরাং এই ছুটি পরীক্ষায় নতুন করে অবতীর্ণ হতে 
হব ক্যোমায়। এর মধো একটি পরীক্ষ। হলে। হায়েডু। আর দ্বিতীয় পরীক্ষা 
হলে রাজা অগিয্ননের আন্তাবল পরিষ্কার । ইউরিসথেউসের কথা হলো এই ষে 
দুটি পরীক্ষাতেই অপরের সাহায্য নিয়েছে হাকিউলেস। শুধু নিজের শক্তিতে 
উত্তীর্ণ হয়নি । হায়েড়। বধের সবব তার ভাইপে। তাকে মশাল দেখিয়েছিল 
আর অগিয়নের আস্ত'বল পরিষ্কার করার সময় ছুটি নদীর জলস্রোতের 
শহাঘ। নিয়েছিল হাকিউলেস। 

স্টতরাং ইউরিসথেউস আবার ছুট! নতুন পরীক্ষা দিল । 
প্রথম পরাক্ষ! দেবার জন্ত হাফিউলেসকে যেতে হলে! হেসপেরাইদেসের 

ব'গানে। সেই বাগান থেকে তিনটে সোনার আপেল আনতে হবে। এই 
আপেল তিনটে ধমিজীমাতা গাইয্বা দেবরাজ জিয়াস আর হেরার বিবাছোৎ- 
গস;ন উপহার দিয়েছিল । এই বাগানটার মালিক ছিল চারজন পরী। 
এ?' নাই ছিল রাত্রির কন্ত।। আর এর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল শ্রতমুখী এক 
ভান। এ বাগান ঠিচ কোথার অবস্থিত এবং এ বাগানের কোথায় আছে 
'শ! সোনার আপেল তা কেউ জানত না। 

হাফিউলেসও তা জানত না। জানত ন! বলেই এই আশ্চর্য মায়াকাননের 
মঙ্ধানে বহু দুর দৃর্বান্তে ঘুরে বেড়াতে হলো ভাকে। আর তার খোজ করতে 
গিক্কে অঙ্কারণে বনু দৈত্য দানবের সংঙ্গ সংঘর্ধ হলে। তার। অনেকেই নিহত্ত 
হঙ্গে। তার গদার অবর্থ আঘাতে । একবার যুহদ্ধর দেবত! শ্বয়ং এযারেসের 
শাঙ্গই বিরোধ বাধল তার । দেবরাজ জিয়াপ তখন এক বজ্বপাতের মাধ্যে 
বংচ্ছর করে দ্রিলেন দেবকুলোস্তব এই ছুই বারকে। 

'অংশেষে এরডেনাষের পরীদের দয়া হলো হাক্ষিউলেসের অবস্থা দেখে। 
ওরা তাকে সমৃদ্রবাপী নেরেউসের কাছে সেই বাগানের খোজ করতে বলল 
“কে । সেকথা শুনে হাঞ্িউলেস নির্দেশিত জারগায় গিয়ে দেখল 
ওগাছায় গ! ৪)ক! দিনে খুমোচ্ছে নেরেউস। সে গিয়ে তার কখ! জানাতেই. 
(1রেউস তাকে সতুত্রর পশ্চিম উপকূলে এক হীপের কথা বলল। আসলে 

. পেটি। দ্বীপটটাই হলো সমুদ্রঘধ্যবতিনী এক বিশাল বাগান আর তার নাম 
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 বেরেউস আরও বলল। এর বেশী বদি কিছু জানতে চা ভাছলে তুম 
ধ্রমিদিয়াসের কাছে যাও যে এখন ককেশাপ পাচ্ছাড়ের এক বিরাট শিলাপাশে 
শৃংখলিত অবস্থায় উন্মু্ষ আকাশের তলে দাড়িয়ে ঝড় বৃহ সব সহ্ব্রে 
যাচ্ছে। অগন্ত হুর্ষের মত রোদ আর হাড়কাপানে। শীতের ঠা কম হনে 
বাতাস ছটোই সহ করতে হত প্রমিধিয়াসকে | তার উপর দেবরাজ জিয়াগের 
নিষ্ঠুর নির্দেশে কখনো একট। ঈগল অথবা কখনো একট! শকুনি তার ধার: 
ঠোট দিয়ে প্রায়ই ঠোকরাত প্রমিথিয়াসকে । 

হাকিউলেস ঘখন সেই ককেশাধ পর্বতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন ₹$২ 
দেখে একটা ঈগল পাখি বন্দী প্রামথিয়াসের উপর নেমে আষছে। ৬ট। 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে দে একট তীর দিয়ে মেরে ফেলল পাখিটাকে। তারপর 
সে বন্দী প্রমিথিয়াসকেও মুক্ত করে দিল । 

প্রমিথিয়ামও হা'ফিউলেসের এই কাজের পুরপ্কারম্ব্ূপ তাকে বলে দিনা 
মোনার আপেল পাবার রহস্যের কথা । বলল, তুমি প্রথমে এাটলাস, ? 
খুঁজে বার করো। তারপর তাক্কে বলে! হেমপেরাইদেসের বাগান থে 
যোনার আপেল এনে দিতে । 

একথা শুনে হাফিউলেদ চলে গেল সুদূর আক্কিকার। প্রথমে পে গিংা 
উঠল মিশর দেশে । সেখানকার রাজা বু-সরিসের একটি নিষ্ঠুর আদেশ ছিঙ্গ। 
সে আদেশ হলো! এই যে, কোন বিদেশী তার রাজ্যে এলেই তাকে তাদের 
দেবতার উদ্দেশ্টে বলি দেবার জন্য উতপর্গ করে রাখ! হবে । কারণ তাপে 
দেশের মঙ্গলের জন্ত প্রতি বছর কোন না কোন একটি বিদেশীকে অবশ্য ই 
বলি দেওয়া চাই। 

এই নিষ্ঠুর প্রথার পিছনে একট! কারণ ছ্িল। একবার মিশর দেংণ 
ভয়াবহ এক দুডিক্ষ হয়। সার। দেশ যখন এই দুভিক্ষের কবলে গীড়িত হতে 
খাকে তখন সাইপ্রাস থেকে এক জেো[তিষী' এসে রাজা বুষিরিসকে তার থে; 
নিষ্কতি পাবার একটা উপায় বলেদিল। বলল, দেবতার ক্ষোপ থেকে 
এ ছুভিক্ষের হষ্ট হয়েছে । স্থতরাং দেবতার দে কোপকে প্রশমিত করে 
হলে এমন একজন লোককে বলি দিতে হবে ঘার্ জন্ম এদেশের মাটিতে হয়নি । 

কিন্ত একথ! শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদেশী জ্বোতিষীকেই প্রথম বটি 
দিল রাজা বুশিরিল। সেই থেকে প্রতি বছরই এক বিদেশীকে দেবতার 
উদ্দেশ্টে বলি দেবার একটি নির্মম রীতি গড়ে উঠল। তাই হাঞ্চিউলেসকে . 
দেখে তাকে ধলি দেবার আদেশ দিল রাজ বুসিরিস আর সঙ্গে সঙ্গে তার 
লোকজন হাফিউলেলকে বেঁষে বধ্যতূমির দিকে নিয়ে গেল। 

কিন্তু মনে মনে হাসতে লাগল হাঞ্রিউলেস। মূখে কিছু বলল না। : 
তাকে বাধার সময়.কোন বাধাও দিল ন! সে। কিন্তু রাজার সামনে বধ্যভূমিগ্ছে 
ভাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ঙর হঙ্কার ছেড়ে নিজের শক্তিতে সব. 



বাধন হে টির জর রাজিব উর এপ 
বুসিরিসকে হত্যা করল । এই হত্যাকাণ্ড দেখে তয়ে এযনভাবে -খাসিস্কৃত 
ছুয়ে পড়ল যিশরবাসীরা যে তারা হাঁকিউলেসের সামনে গিয়ে দাড়াতে ছা 
ভার বিরুদ্ধে কোন কথ। বলতে লাহ্স পেল ন|। তার সেই বিশাল দেহ আর 
অসাধারণ শির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে ত্য্ভিত হয়ে রইল তারা। 

হাকিউলেস তখন ক্মবাধে অগ্রতিহত গতিতে সেখান থেকে এগিয়ে চলল 
এ্যাটলাসের উদ্দেস্তে। কিন্তু পথে আর এক বিপদে পড়ল সে। একদিন 
পথের ধারে আস্তেউস নামে অভ্ভূত একট! দৈত্যকে দেখল হাকিউলেস । শখ 
দিয়ে কোন লোক গেলেই তাকে তার সঙ্গে মন্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্ত 
আহ্বান জানাত আত্তেউস। কিদ্ত কেউ-ই পেরে উঠত নাতার সন্ধে। 
প্রাতিপক্ষ ঘত শক্তিশালীই হোক কখনে! সে হারাতে পারত না আস্তেউসকে। 
কারণ সে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত বা অবসন্ন অথব! কিছুটা হানবল হয়ে 
উঠলেই সে মাটিতে হাত রেখে বিড়বিড় করে কি সব বলত আর সঙ্গে 
সঙ্গে ধরিত্রীমাতা ভাকে দান করত নতুন শক্তি। এইভাবে নতুন নতুন শক্তির 
অফুরন্ত যোগানে অদম্য ও অপরাজেয় হয়ে উঠেন্ছিল আস্তেউস। 

কিন্তু লড়াই করার সময় হাফিউলেস মাটি ছোবার কোন অবকাশ দিল ন! 
আস্তেউসকে। সে আন্তেউসকে দুহাত দিয়ে শৃন্ে তুলে ধরে তার গলাটা! 
এমনভাবে চেপে ধরল যে শ্বাসরোধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল আন্মেউস। 

আর কোনদিন কোন পথিককে মারতে পারবে না আসন্তেউস। 

এরপর হাকিউলেস গিয়ে.উঠল লিবিয়ায় । সেখানে অসংখ্য বন্ত জন্তর 
ক্মাক্রমণে প্রায়ই অকালে মার] যেত দেশের অধিবাসীরা । হাকিউলেস তার 
গদা দিয়ে প্রায় সব হিংশ্র জন্তগুলোকে মেরে ফেলল। নিরাপদ করে তুলল 
সেখানকার মানুষদের জীবনকে । 

এইগাবে এদেশ ওদেশ বহু ঘোরার পর অবশেষে এযাটলাসের দেখা পেন 

হাকিউলেস। দেখল বিশালকায় এক দৈত্য মাথার উপর গোলাকার 
পৃথিবীটাকে ধারণ করে ধাড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। তাকে বড় ক্রাস্ত 
দেখাচ্ছিল। 

নিজের কার্যসিদ্ধির জন্ত একট! বুদ্ধি খাটাল উরি! এযাটলাসকে 
বলল, অনন্তকাল ধরে যে বোঝাভার বহন করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তুষি, 
সে বোঝাভার থেকে কিছুকালের জঙ্জ মুক্ত করব তোমায় যদি তৃমি আমার 
একটা! উপকার করো ধদি হেসপেরাইদেসের মায়াকানন থেকে তিনটি সোনায় 
পেল তুমি আমাকে এনে দাও । 

এ কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল বোঝাভারে ভারাক্রান্ত এযাইলাস। 
'সে পৃথিবীর বোঝাটাকে হাকিউলেসের মাথায় ৬০ দিয়ে চলে গেল 
সোনার আপেল আনার জন্ত | | 
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কিন্তু সোনার গাপেজ বিয়ে ফিতে আসার পরেও ভার ঘোবাট। নাঙগিয়ে 
নিতে চাইল ন! হাফিউলেসের যা! থেকে । বহুকাল পরে তাঁর মুক্ত আন্ধ- 
প্রত্যক্ষের অবাধ সঞালন থেকে যে আননের আম্বাদ যে পাচ্ছিল তা 

কোনমতেই হায়াতে চাইছিল না সে। 
হাকফিউলেস দেখল তার মাথায় বিরাট বোঝা । সে বোঝার ভারে ভারা- 

ক্রাস্ত ও শক্তিহীন লে। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের চেষ্টা! বধ! | তাই চিত্ত করে 

একটা উপায় খুঁজে বার করল সে। বলল, ঠিক আছে, এ আর এমন বেনী 
কথাকি। আমার কাছে এ বোঝ। মোটেই কষ্টকর নয়। তবে শুধু আমাকে 

কিছুক্ষণের জন্ত একটু মুক্ত করতে হবে । কারণ আমার কোন আচ্ছাদন না 

থাকায় বড় ব্যথা করছে। তুমি একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্ত এটা ধর, আমি 
কিছু দড়ি পাকিয়ে একটা পাগড়ী বানিয়ে নিই। সেট! হয়ে গেলেই আমি 
সাবার মাথায় তুলে নেব এই বোঝা। 

হাঞিউলেসের কথায় বশ্বাস করল নির্বোধ এযাটলাস । কারণ তার দ্বেছে 

যে পরিমাণ শক্তি আছে সে পরিমাণ বুদ্ধি নেই মাথায়। এ্যাটলাস তার 

মাথায় পৃথিবীটা আবার চাপিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সোনার আপেল তিনটে 

কুড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে ঝড়ের বেগে চলে গেল হাকিউলেস। ফলে 
মাথায় এক অপরিহার্য বোঝাভার নিয়ে চিরকালের জন্ত সেইখানে স্থান্থর মত 
অচল অটল হয়ে ঈাড়িয়ে থাকতে হলে! এযাটলাসকে | 

সোনার আপেল তিনটি ইউরিসথেউসের হাতে হাকিউলেস তুলে দিতেই 
অবাক হয়ে গেল ইউরিসথেউন। ভেবে পেল ন| এই অসাধ্য কাজ এক! 

কিভাবে সম্পন্ন করল হার্কিউলেস। একে একে সব বিপদ কাটিয়ে উঠল 

হাঁকিউলেদ। উত্তীর্ণ হলে| সব পরীক্ষায়। বাকি আছে শুধু আর একটি 
পরীক্ষা, একটি বিপদ । | 

এবার এক দারুণ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্দ হতে হবে হাফিউলেসকে । 
কোন জীবিত মালুষের পক্ষে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়। সম্ভব নয়। এবার 

পাতালপুরী বা অন্ধকার নরকপ্রদেশে গিয়ে সেখান থেকে সার্ধেরাস নামে তিন 
মাথাওয়ালা এক ভয়ঙ্কর শিকারী কুকুরকে নিয়ে আদতে হবে। 

এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্ত বিভিন্নভ্।বে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে 
লাগল হার্িউলেস। সে প্রথমে গেল এলুইমিসের কাছে। কিভাবে কি 
করতে হুবে তা জেনে নিল তার কাছ থেকে । তাছাড়া সেপ্টরদের রক্তপাত 
ঘটিয়ে যে পাপ তাকে করতে হয়েছে সে পাপ খ্থালন করারও ব্যবস্থা করল। 

এরপর হাফিউলেস গেল পেলোপনেসাসের দক্ষিণ প্রান্তে তেনাসাস নামে 
একটা জারগায়। সেখানকার একটি অন্ধকার গুহার সামনে গিয়ে ঈাড়াতেহ 

গুহার মুখটা খুলে গেল আর সঙ্গে গঙ্গেই দেবতা হামিম বেরিয়ে এল তার 
তেকে। এই হাখিলই হাকিউলেসের হাত ধরে অন্ধকার নরকগ্রদেশের 
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অভ্যন্তয়ে নিয়ে যেতে লাগল | এক জীবিত যাঙ্গঘকে মৃতের রাজ্যে গ্রবেশ' 
করতে দেখে প্রথমে শন্কত হয়ে উঠল ছায়াশরীর প্রেতাত্মার] । 

হাঁঞফিউলেসের মনে হতে লাগল কতকগ্তলো কঙ্কালের ছায়া তার আশে- 
পাশে ঘুরে বেডাচ্ছে। রাক্ষদী যেছুপার প্রেতাত্মাটা হাঁকিউলেসের সামনে 
এসে ধরাড়াল এক পুরনো প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে। হাঁফিউলেসও তাকে 
আঘাত করার ভন্য তার তরবারি কোষমুক্ত করার জন্য উদ্যত হলো। কিন্ত 
হামিস তার হাতটা ধরল। বলল; ছায়াশরীর প্রেতর্দের কখনো। আঘাত করা 
যায়না । এমন সময় মেলিগারের প্রেতাত্মাটি হাকিউলেসের কাছে এসে চুপি 
চুপি বলল, মত্যে 'ফরে গিয়ে আমার শোকাতুরা বোন দিযোনঘাকে আমার 
ভালবাস! জানাবে। 

নরকের দ্বারের কাছে অদ্ভুত এবটা দৃশ্য দেখল হাকিউলেস। দেখল দুক্তন 
জীবিত মান্ষকে এখটা পাথরের সঙ্গে বেধে রাখা হযেছে | তারা দুজনেই 
হাফিউলেসের পারচিত। তারা হলো পাঁপিয়াস ত।র পেহরিথাউস। এদের 
দুজনেরই জীনন্ত অবস্থায় নরকে আসার একটা বরে কারণ ,'ছল। 

পেইরিথাউস 1ছল ল্যাঁপথার রাজা । সেপ্টংদেব সঙ্গে এক ভখ/নহ যুছ্ছে 
জয়লাভ করে হদ্ধত্যে ও অহঙ্কারে ফেটে পড়ে রাজ। পেইধিথাউস। তার 
ওুদ্ধত্য ও অহঙ্কার ক্রমশঃ বাডতে বাডতে এতদূর বেডে ওঠে যে সে নরকের 
রাণী শাসিফোনের কাছে প্রেম নিবেদন করতে যাধ। সঙ্গে নিপে যায় তার 
অন্তরঙ্গ প্রিষ বন্ধু এথেন্সের রাজ। পাপসিয়াসকে | নরকের রাজা প্রুটো এবথা 
জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুজনকেই চিরক(লের জন্ত বন্দী দরে রেখে 
দেয় নরকের অগ্ধকারে। 

হার্চিউলেসকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা আশায় নেচে 
উঠল তাদের মনট।। সেই নরকে উজ্জল হয়ে উঠল তাদেব মুখ । হা্িউলেস 
এগিয়ে গেল তাদের সাহাধা করার জন্ত । যেবন্ধনে আবদ্ধ ছিল পাপি1স, 
হাকিউলেস পাপিয়াসের হাত ধরে একটা জোর টান দিতেই সে বন্ধন এক 
মুহূর্তে ছি ডে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হযে পৃথিবীর আলো বাতাসের মাঝে 
ছুটে গেল পাপিয়াম। 

এবার পেইরিথাউসকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে লাগল হাঞ্চিউলেস। 
কিস্ত যে বড় পাথরের সঙ্গে বাধা ছিল পেইরিথাউস, সেই পাথ€টা থেকে 
তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে হাকিউলেস দেখল গোট! পৃথিবীটা 
কাপছে । মনে হলো রাজা পেইরিধাউস যেন সেই পাথরট। সমেত গোটা 
পৃথিবীর সঙ্গে গাথা আছে। তাই পেইরিথাউসকে মুক্ত করার চেষ্টা ত্যাগ 
করে সে চলে গেল আপন উদ্দেশ সাধনের জন্ত । 

নরকের মধ্যে সার্বেরাসের সন্ধানে এগিয়ে যেতে যেতে দেখল হঠ্উলেস 
অসংখ্য প্রেতাতা! দীর্ঘকাল জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে হাপাচ্ছে। হঠাৎ কি মনে 
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হলে! তার, প্ুটোর একটা ষাড়কে হত্যা করে তার রক্ত একটা খালের মধ্যে 
চেলে প্রেতাত্বাদের তা পান করতে দিল। ভাবল এই তাক্কা রক্তের মধ্য 
দিয়ে তারা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্তও জীবনের আম্বাদ পাবে কিছুট!। ফাড়টার; 
রাখাল বাধা দ্রিতে এলে হাফিউলেস তার গদার আঘাতে তার পাজরা ডেঙ্কে 
দিল। রাণী পাপিফোনের অনুরোধে প্রাণে তাকে না মেরে ছেড়ে দিল। 

এইভাবে সারা নরকপ্রদেশট। কাপিয়ে তুলতে তুলতে অবশেষে রাজ! 
প্রুটোর সামনে এসে পড়ল হাকিউলেস। প্লুটো তখন সিংহাসনে বসে ছিল। 
সেই অবস্থাতেই তাকে একট! তীর মারল হাফিউলেস। তীরট। গিয়ে তার, 
কাধে এমনভাবে গেঁথে গেল যে এক অনন্থভূতপুধ বেদনায় ছটফট করতে লাগল 
প্লুটো । ঠিক সেই সময় হ!কিউলেস সার্ধেরাসকে চেয়ে বসল । প্লুটো বুঝতে 
পারুল হাকিউলেস সহসা! তাকে ছাড়বে না । প্রুটো। তখন বলল, ঠিক্ক আছে 
নিয়ে যাও, কিন্তু একট! শর । সার্বেরাসকে তোমায় নজে বশীভূত করে 
নিয়ে যেতে হবে । আমরা কেউ কোন সাহায্য করব না এ বিষয়ে। 

হাঞ্উলেস দেখল নরকের প্রহরী সার্বেরান অদ্ভুত ধরনের একট। কুকুর । 
তার তিনটে মাথা। তার প্রাত থেকে সব সময় এক বষাক্ত লালারম 

বেরুচ্ছে । তার সারা লেজময় কাটা । হাফিউলেস তার গলাট। ধরে পিঠে 
চাপিয়ে নরক থেকে বার করে নিয়ে এল । 

হাঞ্উলেস ধখন এইভাবে সার্বেরাসকে নিয়ে ইউরিসথেউসের পায়ের 
কাছে নামিয়ে দিল তখন ভয়ে ও বিশ্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ইউরিসথেউল। কোন 
জীবন্ত মানুষ নরকে গিয়ে নরকের রাজার কাছ থেকে ছলে বলে বা কৌশলে 
এই ভয়ঙ্কর কুকুরটাকে নিয়ে আসতে পারে এটা কখনো কল্পনাও করতে 

পারেনি সে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত দেখতে কুকুরটাকে নিয়ে কিছু করতে পারবে 
না বা তাকে পোষ মানাতে পারবে না ভেবে ছেড়ে দিল সে কুকুরটাকে । 
ছাড়। পেয়ে নরকে চলে গেল মাবেরাস। 

এবার ইউরিসথেউস দেখল আর হাফিউলেসকে মিথ্যা কষ্ট দিয়ে সত্যকে 
এড়িয়ে যেতে পারবে না। সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে লে। ভাছাড়। এই 
সব পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হতে গিয়ে সে মানবজাতির বনু উপকার সাধন 
করেছে । বিভিন্ন দেশে বহু হিংন্্র জন্ত ও উধ্যত দানব বধ করে নিরাপদ 
করে তুলেছে অসংখ্য মানুষের জীবনকে । 

স্বভাবতই পরোপকারী ছিল হার্চিউলেস। ইউরিসথেউসের কোপ থেকে 
মৃক্ত হয়েও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে মানুষের উপকার করে বেড়াতে লাগল 
সে। বিমাত। হেরার চক্রান্তে মাঝে মাঝে ছু একট। অন্তার কাজও করে বসল । 
তবে দেবী এখেন আর তার পিতা স্বয়ং দেবরাজ জিয়াপ তার পক্ষে এবং 
বরুণাপরবশ থাকায় সব বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যাচ্ছি সে। 

সতী ষেগারার কথা! একরকম তুলেই গিয়েছিল হাকিউলেস। সাযরিকভাকে 
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-উদ্মাররোগের বশে তার সন্তানদের হত্যা করে যে ঘন্তায় করে বসে তার 
“প্রতিকার সারা জীবনেও হবে না। সেই থেকে স্ত্রীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ 
'হুয়ে গেছে চিরতরে | সেই থেকে স্ত্রী মেগায়ার কোন খোজ করেনি সে। 

সমস্ত বিপদ হাতে উত্তীর্ঘ হবার পর আবার বিয়ে করার কথ। ভাবল 
হাকিউলেস। তার অন্ত্রগুর রাজ। ইউরিতাসের কন্ঠা আওলকে বিয়ে করতে 
চাইল। বিস্ত ইউরিভাঁপ তার কন্তার বিয়ের জন্ত এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা 
করেছিল। রাজ ইউরিতাস ছিল ধন্ুবিগ্যায় বিশেষ পারদর্শা। সেতাই 
ঠিক করল যে তাকে ও তার তিন পুত্রকে ধঙ্ুবিদ্যায় পরাস্ত করতে পারবে দে-ই 
তার কন্ত/কে লাভ করবে স্ত্রী হিসাবে। | 

প্রতিযোগিতায় অনায়াসে গুরুকে হারিয়ে জয়ী হলে! হাকিউলেস। কিন্ত 
তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা! করল ন। ইউরিতাস। সে কোনমতেই তার কন্তাকে তুলে 
দিতে চাইল না হাকিউলেসের হাতে । যুক্তিম্বরূপ বলল, ধে ব্যক্তি মেগারার 
সার] জীবনটাকে এক সীমাহীন দুঃখে জালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে 
তার হাতে তার মেয়েকে কিছুতেই অর্পণ করবে না । তখন বাধ্য হুয়ে তার 
ভাগ্যের উপর দোষ দিতে দিতে সেখান থেকে ভগ্নমনোরথে চলে গেল 

হাকিউলেস। রাজা ইউরিতাসের তিন পুত্রের মধ্যে ইফিতাস নামে মাত্র 
একজন হাফিউলেসের পক্ষ সমর্থন করে। 

এর কিছুদিন পর রাজ! ইউরিতাসের পশ্তশাল! থেকে কয়েকটি বলদ চুরি 
হয়। নামকর1 চোর অটোলিকাস সেগুলি চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্ত রাজা 
ইউরিতাস ভাবল তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত হাকিউলেসই একাজ 
করেছে । এবারেও হাফিউলেসের পক্ষ সমর্থন করল ইফিতাল। সে বলল, 
হাফিউলেন কখনই এত হীন কাজ করতে পারে না। বরং আমি তাকে নিয়ে 
আসল চোরকে যেখান থেকে হোক খুঁজে বার করবই। 

ইফিতাসের কথায় হাফিউলেসও রাজী হয়ে গেল। ছুই বন্ধুতে মিলে 
বিভিন্ন জান্গায় খেজ করে বেড়াতে লাগল আসল চোরের । খোজ করতে 
করতে একদিন একটা উঁচু টাওয়ারের উপর উঠে গেল ছুজনে। সহসা হ্রোর 
চক্রান্তে তার পুরনো উন্মাদরোগ আবার জেগে উঠল তার মধ্যে। স্ 
উন্মাদের মত রাগে কাপতে কাপতে ইফিতাসকে বলতে লাগল, তুমিই 
তোমার বাবাকে বলে তোমার বোনের সঙ্গে আমার বিয়েতে মত দাওনি। 

ইফিতাস বুঝল হাক্িউলেস সহসা উন্মাদরোগে আক্রান্ত না হলে একথ। 
কখনই বলত না। কারণ মে নিজে দেখেছে সে তাকে সমর্থন করেছিল । 
কিন্ত আর কোন উপায় নেই। হার্কিউলেল ইফিতাসকে ধরে শৃন্তে তুলে সেই 
টাওয়ার থেকে ফেলে দিল । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার জ্ঞান ফিরে পেল হাকিউলেস। সঙ্গে সন্ধে 
নিজের ভুল বুঝতে পারল। নিজেয় কৃততকর্ষের জন্ত অহশোচনায় জলে পুড়ে 
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“যেতে লাগল তার অন্তর়টা। এই জধন্ত পাঁপ থেকে নিজেকে মুক্ত করার রাত 

' বিভিন্ন তীর্ঘক্ষেত্রে ধুরে বেড়াতে লাগল অশ্রান্তভাবে । অবশেষে সে ডেলফিতে 

গেল প্রতিকারের আশায়। কিন্ত সেখানে গ্যাপোলে! বললেন, এই ভয়ঙ্কর 

নরঘাতকের কোন কথাই ভিনি শুনবেন না । 

হাকিউলেস তখন দারুণ রেগে গিয়ে বলল, আমি মানি না তোমার 
আদেশ। আমি তোমার মন্দির ভেঙ্গে দেব। তার বদলে আমি আমার 
নিজের এক মন্দির প্রতিষ্টা করব। 

এইভাবে এ্যাপোলো আর হাফ্িউলেের মধ্যে এক তুমুল বিরোধ বাধল। 
অবশেষে জিয়াসের মধ্যস্থতায় হাফিউলেস আর গএ্যাপোলোর বিরোধের 

অবসান ঘটে। তবে হাফিউলেস এ্যাপোলোর মন্দিরের পুরোহিতের কাছ 
থেকে একটা প্রতিশ্রতি আদায় করে নেয়। হাকিউলেস তার পাপ্থালনের 
জন্য খুব পীড়াপাঁড়ি করলে পুরোহিত তখন কথ দেয়তার সব পাপ ম্থালন হবে। 
তবে তার জন্য একটা শর্ত পালন করতে হবে হাকফিউলেসকে । তাকে তিন 
বছর কোন এক জায়গায় ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে এবং সেই দাসত্বের 
বিনিময়ে বা আত্মবিক্রয়ের মূল্য হিসাবে যে টাক! পাবে তা মৃত ইপিথাসের 
ছেলেমেয়েদের দিতে হবে । 

স্বেচ্ছায় এ বিধান মেনে নিল বীর ভাফিউলেস। হাগিসের সহযোগিতায় 
একটা জাহাজে করে এশিয়ায় চলে গেল লে'। সেখানে বাধ্য হয়ে লিডিয়ার 
রাণীর কাছে তিন, “ট্যালেপ্ট” মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে নিজেকে । 

লিডিয়ার রাণী ওষ্ফেন অল্প দিনের মধ্যেই বুঝতে পারল ভার এই 
ক্রীতদাসই একদিন তাদের দেশকে যত সব দন্্য আর বন্ত জন্তর কবল থেকে 
উদ্ধার করে। কিন্ত সে যখন শুনল এই সেই বিশ্ববিখ্যাত শক্তিধর পুরুষ 
হাকিউলেস তখন সে তাকে ছাড়ল না। তার প্রণয়ী ও জীবনসঙ্গী হিসাবে 
রেখে দিল তার প্রাসাদে । হাঞ্িউলেসও রাণীর প্রেমের জালে এমনভাবে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ল যে সেতার বীরত্বের সব কথা ভূলে গেল। রাণী ও তার 
সহচরীদের সঙ্গে প্রায়ই সে হাঁপি তামাশা করে দিন কাটাত। এক একদিন 
রামী তার গদ্দট। নিয়ে খেলা করত আর হাফিউলেস মেয়েদের মত পোষাক 
পরে চরকায় স্থৃতে৷ কাটত। আবার এই অবস্থায় সে তার্দের অতীত বীরত্বের 
কাছিনীও শোনাত। শোনাত কেমন করে সে তার সুদূর শৈশবে দোলনা 
শুয়ে শুয়ে একটা সাপের গল টিপে মারে, বলত কিভাবে সে কত দৈত্য 
দানবকে ঘায়েল করে, কত রাক্ষসকে শাস্ত করে, আবার নরকগ্রদেশে গিয়ে 
কিভাধে নরকের রাজা প্রটোকে পরাম্ত করে সে কথাও শোনাত । 

এইভাবে তিন তিনটে বছর কেটে, গেল হাঞফ্িউলেসের । তিন বছর পর 
হঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙ্গল যেন তার। লজ্জাজনক সেই আরামশয্য1 থেকে 
হঠাৎ যেন উঠে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে সেই নানীর বেশ ত্যাগ করে রানী 
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ওগ্ফেলের রাজপ্রাসাদ থেকে অনেক দূরে চলে গেল সে। আলম্য আর 
আরামের লজ্জাজনক শধ্যায় আর জেখে ঘুমোল না। এবার থেকে হাকিউলেস 
করল সেই সব কাজ যা তার মত বীরের পক্ষে শোভা পার, যা তাকে দান 
করবে জগৎজোড়া খ্যাতি আর অক্ষয় গৌরবের মুকুট । 

কিন্ত এবারেও তাতে বাদ সাধল এক নারী। লিডিয়ার রাণী ওন্ফেলের 
প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্যালিভনে গিয়ে হাজির হয় হাকিউলেস। 
সেখানে সে দেখা করল রাজা ওলেউ.সর কন্ত! দিঘ়ানারার সঙ্গে কারণ 
সে যখন নরকে গিয়েছিল তখন দিয়ানারার মুত ভাই মেলিগার তার 
বোনকে বলার জন্য একট! কথা বলেছিল হাঞ্চিউচ্সকে। সেই খবরটা 
দেবার জন্ত দিয়ানারার সঙ্গে দেখা করল হাক্উিলেস। তাছাড়া দেখা করার 
আর একটা কারণ ছিল। মেলিগারের কাছে সে শনেছিল ভার বোন 

দিয়ানার। খুবই সুন্দরী । রাজকন্য। দিয়ানারার সঙ্গে দেখা কর সতিই তার 
রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল হাঞ্চিউলেল। দেখল মেলিগ|রের কথাই ঠ্রিক। প্রথম 
দর্শনেই দিয়ানারার প্রেমে পড়ে গেল হাঠ্উিলেস। স্বদ্রী 'দবানারাও 
এক নজরেই ভালবেসে ফেলল বীর হাফ্িউলেসকে । দুজনের মনের হিল 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওলেউসের প্র'মাদ থেকে দিক্ানারাকে নিয়ে একদিন 
পালিয়ে গেল হার্চিউলেস। 

এদিকে নদীদেবতা এাক্ষেলাস ছিল দিরানারার প্রেমার্ধা। তার 
প্রেমের ভাকে দিরানারা ভেমন সাডা না দিলেও সে পরম নিবেদন করে 
তাকে । কিন্তু দিয়ানার। আপলে হাকিউলেসকেই পরিরূপে বরণ করে নেয়। 
ফলে হাঁফিউলেস যখন দিয়ানারাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে তখন তার 
পথে নানারকম চাপ স্ঙ্টিকরতে থাকে এাকেলাশ। প্রথমে সে সাপ 
আর ষাড় হয়ে পথ আটকে ভয় দেখাতে লাগল । 

সে বাধায় হার মানল না হাকিউলেস। অপ্রতিহত্ত বেগে এগিয়ে চলল 

সে ভার গতিপথে । কিন্তু এ্রাকেলাসও হাল ছাড়ল না। সহস! সে কুত্রয 
বন্বাপ্লাবিত নদী স্ত্টি করল হ!ফিউলেসের পথে । হাকফ্উলেস দেখল তাঁর 
সামনে এক বিরাট নদী কানায় কানায় ভরা। এমন সময় সেন্টরদের নেতা 
লেমাস এসে তাকে বলে, আমার পিঠের উপর চেপে বস। আমি, 
তোমাদের নদী পার করে দেব। 

কিন্তু হাফিউলেম ভাবল তার আর দরকার হবে না। সে তার গদ! আর 
সিংহের চাষড়াটা নদীর ওপরে ছুড়ে দিল। সে নিজেই সাঁতরে পার হতে 
পারল সহজেই । কিন্তু মুক্কিল হলো দিয়ানারাকে নিয়ে। দিয়ানার। মেয়েমান্থষ, 
সেতার জানে না। তথন সে লেমাকে ডেকে বলল, তুমি দিয়ানারাকে 
পিঠে করে নদী পার করে দাও। দিয়ানারা লেমাসের পিঠের উপর চেপে বসলে 
হাকিউলেস নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সীতার কাটতে লাগল। হঠাৎ দিয়ানারার, 



গ্রীকপুরাপ কথা ১০৬, 

চিৎকার শুনতে পেয়ে পিছন ফিবে দেখস লেযাস দিয়ানায়াকে নিয়ে পালিয়ে 
যাবার চেষ্টা করছে। দিরানারার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েলেমাস তাকে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করছিল। দিপ্ানারার ডাক শোনার লঙ্গে সঙ্গে হাফিউলেপ 
নদ্দীর ওপারে উঠেই লেমাসকে লক্ষ্য করে এমন এক বিষাক্ত তীর ছুড়ল 
যার আঘ'নে ধরাশারী হযে পড়ল লেমাস। কিন্তু মৃত্রাকালে হাফিউলেসের 
উপর প্রতিশোধ নেবার জন্ত অদ্ভুত একটা কথ। বলে গেল দিয়ানারাকে। 
বলল, যদি কোনদিন তুমি তোমার স্বামীর ভাঁলবাস। হারাও তাহলে 
আমার এই রক্তমাখা! জামাটা কোনভাবে তাকে পরালেই আবার তোমার 
প্রতি প্রেষাসক্ত হরে উঠবে সে। 

জীবনের সব পরীক্ষা শেষ করে হাফিউলেস এবার তার শত্রতদর উপর 
প্রতিশোধ নিতে লাগন একে একে । অতীতে তার সঙ্গে যারা শক্রত। ব 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের উপর চরম প্রতিশোধ নিল। এই উদ্দেশ্টে 

প্রথমেই তাকে যুদ্ধ করতে হলো! রাজ। ইউ রিতাপের সঙ্গে । যুদ্ধে ইউরিাসকে 
পরাজিত ও হত্যা করে তার কন্ঠ! আওলকে বন্দিনী করে রেখে দিল নিজের 
কাছে। 

এমন সময় হঠাৎ সন্দেহ জাগল দিয়ানারার মনে । তার মনে হলো তাকে 

ঠিকমত আর ভালবাপছে না তার স্বাধী। তখন তার লেমাসের মৃত্যুকালীন 
সেই কথাট। মনে পড়ে গেল। সে একদিন কৌশলে লেষাসের বিষাক্ত 
রক্তমাখা সেই জামাটা পরতে দিল হাফিউলেসকে। সেদিন ছিল তার 
বিজয়োৎ্সনের দিন। দেবতাদের প্রীত করার উদ্দেশ্যে পশ্তবলির জন্য এক 
যজ্ঞের আযোজন করেছিল পে। কিন্তু হাক্িউলেস যখন প্রজ্ঞলিত যক্ঞাগ্সির 
কাছে অর্থদান করছিল রক্তমাখ। সেই লাল জামাট। পরে, তখন আগুনের তাপে 
শুকিয়ে াওয়! জাষার রক্তগুলো। গলে গেন। আর তখন সেই বিষাক্ত রক্ত 

হাঞ্চিউলেসের দেহের শিরায় শিরায় ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো দাঁকণ 
'যস্্রা। তার মনে হলো তার দেহের শিরাগুতল। ফেটে যাচ্ছে এবং 
অস্থমজ্জগুঃল। খষে খসে পড়ছে । জামাট। দেহ থেকে খুলে ফেলার শত 
চেষ্টা করেও পারল ন। হাফিউলেন। মনে হলে জামাট! তার গায়ের চামড়ার 
সঙ্গে চিটিয়ে এক/হয়ে লেগে আছে। এ জাম খুলতে গেলে চামড়াটা ছিড়ে 
যাবে। যন্ত্রণার তীব্রহায় মাথাটা গরম হয়ে উঠল হাফ্িউলেসের । যে ভৃতাটা 
তাকে জামাট। পরার জণ্ত এনে দিয়েছিল পেই ভূতাটাকে সমুত্রো জলে ছুড়ে 
ফেলে দিল পে। যখন “সে দেখল তার মৃত্ু'র সমর ঘনিয়ে এসেছে তখন তার 

যন্ত্রণাজঞ্জরিত দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে কতুরুগুলে। গছ ভেঙ্গে ফেলে নিজের 
চিতা নিজেই সাজিয়ে তার অন্চরদের আগুন ধরিয়ে দিতে বলল সে চিতায়। 
ভার বর্ষবহনকাঁরী ফিলোকটেটস্ তার চিতার আগুন দিল । হাকিউলেস 

তাকে তার প্রিয় তীর ধক উপহারশ্বরূপ দিয়ে গেল। তখন৪ জান ছিল 



১১০ | শ্রকপুরাণ কথা 

ছাক্িউলেসের | জলস্ত চিভার মাঝে শুয়ে বর্গের দিকে মৃখ তুলে বলতে 
লাগল, হে আমার বিষাতা” তোমার মনোবাসনাই পূর্ণ হলো! এতদিনে । 

সহস! মেধ সঞ্চার হলে! আকাশে । বজ্ত্রবিহ্যৎসহ বড় বৃষ্টি গুরু হলে! । আর 
তার মাঝে স্বর্গ থেকে প্যালাম এখেনের রথ এসে তুলে নিয়ে গেল: 
হফিউলেসকে । রখ গিয়ে নামল অলিম্পাসে। 

উপদেবতা হাকিউলেসের জীবন ছিল ঠ্দব ও মানবিক এই ছুই 
উপাদানের সমন্বয়ে গড়া । দেবরাজের রসে এক মানবীর গর্ভে জন্ম হয় 
ভার। তাই তার ম! হঠাৎ মানবদেহ্সঞ্জাত তার জীবনের নম্বর উপাদানটি 
ভন্বীভূত হয়ে চিতায় পড়ে রইল শুধু, কিন্ত ভার অবিনশ্বর দৈত উপাদানটি 
চলে গেল স্বর্গে । 

ওদিকে হাফিউলেসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি হেরার সমস্ত 
প্রতিহিংসা আর আক্রোশ উবে গেল মুহূর্তে। সমস্ত ঘ্বণ। ঝেড়ে ফেলে তাকে 
আপন সন্তানের মত বরণ করে নিলেন । এমন কি পরে তার এক মেয়ে হেরার 
সন্ধে হাফিউলেসের বিয়ে দেন ন্বর্গে। 

এদিকে হা্িউলেদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ানারাও নিজের তুল বুঝতে 
পারল । সে বুঝল তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। অকারণে স্বামীকে 
ভূল বুঝে এতবড় বিপদকে ডেকে আনল সে। তার উপর পুত্র হাইলাসও 
তার পিতার জন্ত তীব্র ভাষায় ভ্সন| করতে লাগল তাকে । স্বামীর শোকের 
উপর পুত্রের এই গঞ্জনা সহ্ করতে ন। পেরে আত্মহত্যা করল দিয়ানার1। 
ছার্িউলেসের শেষ ইচ্ছ। অনুনারে বন্দিনী আওলকে বিয়ে করল হাইলাস। 
এই বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে পরবর্তীকালে খ্রোক্লিড নামে এক বীর জাতির 
উৎপত্তি হয়। 

কিন্তু শাস্তি পেল ন! হাফিউলেসের সন্তানরা। তাদের পিতার পূর্বশক্র 
ই্টরিসথেউসের কোপে দেশছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা। তবে 
বৃদ্ধ আওপাস নেতৃত্ব দান করতে লাগল তাদের । অবশেষে থিসিয়াসপুত্র 
ডেযোছুন এথেন্সে আশ্রঘ দিল হাফিউলেপের পুক্রকন্ঠ।দের। ডেমোফুন ও 
হাইলাস দুজনে মিলে সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ ঘোষণা! করল ইউরিসথেউসের 
বিরুদ্ধে। এমন সষয় এক দৈববাণী হলো, এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে 
হলে উচ্চবংশোদ্ভূত কোন এক কুমারীকে বলি দিতে হবে দেবতাদের উ্বেশ্টে ; 
একথা শুনে হাকিউলেস ও দিয়ানারার কন্তা য্যাকোরিয়৷ বলল সে তার 
ভাইদের মঙ্গলের জন্ত নিজের প্রাণবলি দিতে প্রস্তত। দেবরাজ জিয়াসের 
অনুগ্রহে বৃদ্ধ আওলান যৌবনস্থলভ শক্তি পেল তার দেহে । ফলে সে যুদ্ধে, 
ঘয়ী হলো হাইলাস আর প্রাণ হারাল ইউারুসথে্স। 



টু 
ট্রোজান জাতির আদিপুকষ ছিল দার্দানাস। দার্দানাস হেলেসপণ্ট- 

উপসাগর পার হয়ে মাইপিয়াতে গিয়ে রাখালরাজ টিউসারের কন্তাকে বিষে 

করে। দার্ধানাসের পৌত্র সের ইলাস নামে এক পুত্র ছিল।- এই ইলাসই 

্কামান্দার নদীর তীরবর্তী এক বিশাল প্রান্তরে এক নগর নির্মাণ করে। এই 

নগরের নাম রাখা হয় ট্রয় বা ইলিয়ন। কখনো! কখনো! এ নগরকে পার্গামাসও 

বলা হত। আর এই নগরের অধিবাসীদের টিউক্রিয়ান ও দার্দানিয়ান বল! 

হত। তবে ট্রোজান নামেই বেশী খ্যাত তারা। 

এই বিশাল নগর পত্তন করার সময় এক বিশেষ প্রার্থনায় নগরের ভবিষ্যৎ 

স্থখ সমৃদ্ধির জন্য ক্কুপা বা অনুগ্রহ চাওয়া হয় দেবরাজ জিয়াসের কাছে। 

তার উত্তরে জিয়াস তীর অন্থগ্রহস্বরূপ প্যালাস এথেনের এক য্ৃতি স্বর্গলোক 

অলিম্পাস থেকে ফেলে দেন। এই যৃত্তির নাম হবে প্যালাডিয়াম। এই 

ু্তিটি ্ রয়ের সৌভাগ্যরূপে সযত্বে রেখে দিতে হবে উয়নগরীতে | 
কিন্ত কিচুকালের মধ্যে দুর্ভাগ্য আর ছুদিন নেমে এল ট্রয়ের উপর । আর 

এই দুর্ভাগ্যের মুল হলো৷ ইলাসপুত্র রাজা লাওমীডনের এক অপকর্ম। 

লাওমীডন ছিল বড় কুটিল গ্রকৃতির। সে দেবতা ও মানুষদের সঙ্গে খুব খারাপ 

ব্যবহার করত। এই লাওমীভন সারা ট্রয়নগরীর চারদিকে এক বিরাট প্রাচীর 

নির্মাণ করে এবং এই নির্মাণকার্ধের জন্ত স্বর্গ হতে এক বছরের জন্য বিতাড়িত 

পসেডন ও গ্যাপোলোকে নিযুক্ত করে। 

একবার পসেডন আর এ্যাপোলো৷ জিয়াষের দ্বারা এক বছরের জন্ত' 

বিতাড়িত হন স্বর্গলোক থেকে | শুধু নির্বাসন নয়, এর সঙ্গে তাদের এক 

দণ্ডও দেওয়া হয়। সে দণ্ড হলে! এই যে, এই এক বছর তাঁদের মত্যলোকে 

কোন মানুষের অধীনে কাজ করতে হুবে। এই দগ্ডাজ্ঞার স্থযোগ গ্রহণ বরে 

লাওমীডন। সে পপেডনকে নগরপ্রাচীর নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করে, 

এ্যাপোলোকে পণ্ুচারণের ভার দেয়। এ্যাপোলো! রাজ! লাওমীভনের গবাদি 

পশ্তুগুলে! মাউণ্ট আইডার উপত্যকাভূমিতে চরাত। এইভাবে একটা বছর 

কেটে যাবার পর যখন তাদের নির্বাসনকাল শেষ হয়ে যায় তখন তারা তাদের 

প্রাপ্য পারিশ্রমিক বা প্রতিশ্রুত পারিতোষিক দাবী করেন লাওমীডনের 

কাছে। কিন্ত লাওমীডন তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। পরে এই 

ছুই দেবতা বখন স্বর্গে গিয়ে আঁপন আপন দৈব শক্তিতে অধিষ্ঠিত হন তখন 

ইয়ের গ্রতি তীর! ছুজনেই ভয়ানকভাবে বিষ্েষভাবাপ্ন হয়ে ওঠেন। 
এই বিদ্বেষের বশেই পসেডন য় দেশে এমন এক ভয়ঙ্কর জন্তদালক, 
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পাঠিয়ে দেন যে সারা দেশের সব ফসল নই করে দেয় । সারা দেশ জুড়ে 
' দেখা দেয় ভয়ঙ্কর এক দুভিক্ষ। পসেভন নির্দেশ দেন, এই জন্তদানবকে মাত্র 
. আকটা উপায়েই তাড়ানো যেতে পারে দেশ থেকে । সে উপায় হলো এই ষে, 
রাজকন্তা হেসিওনকে বলি দিতে হবে সেই জন্তদাীনবের কাছে। 

এই উদ্দেশে একদিন হেসিওনকে সমুদ্রের ধারে একটি পাহাড়ের বিরাট 
পাথরের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হণ । জন্তদানবটি এক,সময় জল থেকে 
উঠে এপে তাকে নিয়ে গিয়ে ছিড়ে খাবে। হেসিওন যখন এইভাবে শৃখপিত 
অবস্থায় ভদ্বে কাপছিল তখন হঠাৎ ট্রর যাবার পথে সেইখানে হাটিউলেস 
এসে হাজির হয়। লাওঘীডনের সঙ্গে হাকিউলেস দেখ। করতে সে তাকে 
প্রতিশ্রুতি দেয় হাক্টিউলেস পেই জদ্দানবন্জে হত্যা করে তার কন্তাকে উদ্ধার 
করলে সে তাকে জিয়াসপ্রদত্ত কতকগুলে! অভ্ুলনীয় অশ্ব দান করবে। 
হাকিউলেস সহজেই সেই জন্তপানবকে বধ করে । কিন্ত তবু তার প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করল ন! রাজা লাঁওমীডন। হাক্িউলেল তখন তাকে এই কথা বলে 

চলে গেল, একদিন আমি এর প্রতিশোধ নেব। 
কয়েক বছর পর হাঞ্িউলেস প্রতিশোধ নিতে আসে রাঞ্জা লাওমীভনের 

উপর। সে এসে অত্কিতে ট্রয়নগরী আক্রমণ করে হত্যা করে লাওমীডনকে 
এবং তার কন্তা হোসওনকে তার অন্ুচর তেলামনের হাতে দান করে। 

তেলামন তাকে গ্রীসদেশের অন্তর্গত শ্যালামিসে নিয়ে যায়। হেপিওনের 
অনুরোধে তার পদারেস নামে এক ভাইকে ট্রয়ের রাজসিংহাসনে বসিয়ে 
যায়। এই পদারেসই পরে উ্রাজ প্রিয়াম নামে পরিচিত হয় । 

প্রিয়াম আর তার স্ত্রী হেকুবার অনেক সন্তান সম্ততি ছয়। তাদের 
সস্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বীর এবং মহৎ প্রকৃতির ছিল হেকৃুটর আর সবচেয়ে 
ভুন্দর ছিল প্যারিস। প্যারিলের জন্মের আগে রাণী হেকুব1 নাকি স্বপ্ন দেখে 
সে এক জলস্ত যশাল প্রসব করছে । এক্জজন জ্যোতিষী এসে এই স্বপ্রের 
াখ্যা করে বলে এই সন্তান থেকে ট্ররনগরী ধ্বংস হবে। 

একথা শুনে পারিস ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা রাণী একমত হয়ে এক 
'ক্রীতদালের মাধমে তাদের নবজাত সন্তানকে আইভা পর্বতের এক ছু 
অঞ্চলে রেখে আলে । কিন্ত তবুমৃত্ ঘটে নপ্যারিসের। সে নাকি এক 
ভালুকমাতার দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে এবং পরে এ অঞ্চলের রাখালর1 তাকে 
দেখতে পেয়ে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করতে থাকে। 
ভাদের কাছে ভালই থাকে পারিস। দিনে দিনে এক বলিষ্ঠ ও সুদর্শন 
বালক রূপে বেড়ে উঠতে থাকে সে। অন্য সব ছেলেদের থেকে রূপে গুণে 
“সে পৃথক হলেও সে যে রাজপুত্র তা পে জানতে পারেনি । সে অঞ্চলের কোন 

“লোকও তা.জানত না। পারিস যখন যৌবনে পা দিল তখন .তার বীরস্ 
“দেখে যুগ্ধ হয়ে গেল সবাই । তার এই বীরত্ব দিয়ে এ অঞ্চলের পার্বত্য সমূহ্রে 
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মন করল সে। ত্বার বীরত্বের নানা নিদর্শন দ্বেখে লোকে তাকে 
“আলেকজাগার" ব! "মানুষের সাহাধ্যকারী" বলে ভাকত। কিছুকালের মধ্যেই 
ঈনন নামে এক পার্ধত্য পরীকে বিয়ে করে প্যারিস | বিষে করে সেই পার্ধত্য 

প্রদেশের পশ্তপালনকানীদের মধ্যেই রয়ে গেল। তার ধরে লরল লাদাসিনে 
জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে দিনগুলে! কাটিয়ে দিতে লাগল প্যারিস । 
একদিন আইডা পর্বতের ছায়াচ্ছন্ন এক উপত্যকায় ভেড়। চরাছিল প্যারিস । 

এমন সময় সহসা তিন জন অসামান্ত। স্থন্দরী. রমণী এসে হাজির হলে! । 
প্যারিস বেশ বুঝতে পায়ল এরা মানবী নয়, নিশ্চয় দেবী, কারণ এমন নিখু'ভ 
রূপলাবণ্য কোন মানবীর মধ্যে দেখা যায় না। তাদের সঙ্গে পাখাওয়ালা 
চটিপরা স্বর্গের দূত হামিসও ছিল। 

এদিকে অকন্মাৎ তাদের দেখে ভীতিবিহ্বল চোখে ও স্পন্দিত হদয়ে তাদের 
'সামনে দাড়িয়ে রইল প্যারিস হতবাক হয়ে । হাগ্িল তখন প্যারিসকে সম্বোধন 
করে বলল, ভয় করো! না প্যারিস, ওর! তিনজন হচ্ছেন বর্গের দেবী । এদের 
'দেহসৌন্দর্যের বিচারের জন্ধ এরা তোমাকে বিচারকর্তা মনোনীত করেছেন । 
দেবরাজ জিয়াসও বলেছেন, এদের মধ্যে তোমার চোখে কে বেন সুন্দরী 
তা তুমি বিনা দ্বিধায় বলবে । তোমার এই বিচারের জন্ত দেবপিতা জিয়াস 
তোমাকে সব সময় রক্ষা করে যাবেন । একিলিসের পিত। পেলেউস আর 
“মাত। জলদেবী খেটিসের যখন বিয়ে হয় তখন সেই অনুষ্ঠানে একমাআ এরিস 

হাড়! আর সকল দেবতাই নিমন্ত্রিত হন। এর্লিস তখন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে 
দেবীদের মধ্যে বিবাদ স্থষ্টির জন্ত একটি সোনার আপেল ছুড়ে দেন। সেই 
আপেলটির উপর "সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর জন্ত' এই কথাটি খোদাই করা ছিল। 
এই সোনার আপেলটি পাবার কে যোগ্য, অর্থাৎ দেবীর্দের মধ্যে কে সবচেয়ে 
বেশ হন্দরী এই নিয়ে ঝাগড়ু! বেধে গেল তিন দেবীর মধ্যে। তারা হলেন 
হেরা, এখেন আর গ্যাফ্রোদিতে । তাই ব্বর্গ ছেড়ে মতে এসে অলিম্পাসের 

এই তিন দেবী সাঁলিশী মানলেন মত্যমানব রাখাল যুবক প্যারিসকে। একে 
একে নিজেদের পরিচয় দিলেন তার। প্যারিসকে। 

প্রথমে এদের মধ্যে সবচেয়ে অহঙ্কারী হেরা বললেন, আমি হচ্ছি 
অলিম্পাসের রাণী । আমার কাছে রাজকীয় দানের অনেক বস্ত আছে। 

তুমি যদি আমার স্বপক্ষে রায় দাও তাহলে জগতের শ্রেষ্ঠ ধন সম্পদ হবে 
তোমার করতলগত । 

তারপর এথেন বললেন, আমি হচ্ছি এথেন, কলাবিষ্যাপ্প অধিষ্াত্রী দেবা, 
তুমি যদি আমার সপক্ষে রায় দাও, তাহলে তুমি হবে জগতের মধ্যে সবচেয়ে 
“শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আর কুশলী বীর । 

এরপর গ্যাফোদিতে মোহপ্রসারী হাসি ছেলে বললেন, আমি হচ্ছি 
ঞ্যাফ্রোদিতে । আমার এমন দান আছে চিব্িশিরিননিনরিযনি। 

পুরাপ_” | : 
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আমার অন্থগ্রহ পাবে একযাজ সেই খার হে ভালবাসা! আছে, ( যে পরকে- 
ক্ভালবেসে পরের ভালবাসা পায়। আমাকে তুমি যদি সর্বপ্রেঠ সুন্দরী দেবী 
বলে ঘোষণা! করো ভাহলে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তুমি জগতের: 
সর্বশ্রেষ্ঠ দুম্ধরী কন্যাকে তোমার স্ত্রী রূপে পাবে। 

প্যারিস সংশয়ে অভিভূত হয়ে ভাবতে পারত বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু সে 
তা না করে সোনার আপেলটি প্রেষের অধিষ্ঠাজী দেবী এাফ্রোদিতের হাতে 
দিয়ে দিল। দেবী তার প্রতিদানন্বরূপ তার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হাসি হেসে 
এমন এক শপথ করলেন যা দেবতারাও কোনদিন ভঙ্গ করতে পারবে ন।। কিন্ত 
হেরা ও এথেন ভ্রকুটি করে চলে গেলেন রুষ্ট হয়ে । সেই দিন থেকে এই ছুই 
দেবী সমগ্র ইয়জাতির শক্র হয়ে উঠলেন। 

সমস্ত ঘটনা এক আশ্চর্য স্বপ্রের মত মনে হতে লাগল প্যারিসের । কিন্তু, 
দিনে দিনে কঠোর পরিশ্রম করতে করতে সে কথ। ভূলে গেল সে একেবারে । 
সে তার ভ্ত্রীর থেকে বেশী সুন্দরী মেয়ে তখনে পর্যন্ত দেখেনি । হ্ৃতরাং নতুন 
করে প্রেমে পড়ার ফোন প্রশ্নই উঠল না । কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই সে তার 
স্ত্রী ঈননকে দ্বার চোখে দেখতে লাগল | ঈননকে ফেলে রেখে সে চলে 
গেল উয়নগরীতে এক ত্রীড়ানুষ্ঠটানে যোগদানের জন্ত । 

এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন রাজ। প্রিরাম স্বয়ং । যখন ঘোষণ। 
করা হলে৷ এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার ব1 পারিতোধিক হলে পণ্ুচারণের 
এক পচনি তখন প্যারিল ভাবল এ পুরস্কার তাকে অর্জন করতেই হবে, . 
অন্ত কারে! হাতে এ পুরস্কার সে চলে যেতে দেবে না। 

প্রতিযোগিতার শেষে দেখা গেল প্যারিস শুধু গ্রথম স্থান অধিকার করল 
না, সে সমস্ত রাজপুত্রদের ছাড়িয়ে গেল ক্ৃতিত্বে। কিন্তু এই সব রাজ পুত্রের! 
যে তার ভাই তা সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না। রাজ! প্রিয়ামের 
ক্যাসাঙ্চ নামে এক কন্তা ছিল । ভূত ভবিষ্যতের সব কথা বলে দেবার অদ্ভুত 
এক ক্ষমতা ছিল ক্যাসাগুণার | ক্যাসাণ্ড1 তাই প্যারিসকে প্রতিযোগিতায় অংশ 
গ্রহণ করতে দেখেই তার ভাই বলে চিনতে পেরে গেল। সে ভার বাব! 
মাকে সঙ্গে সঙ্গে বলল ষে সন্তানকে একদিন তার। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ 
করে দূরবর্তী এক পার্বত্য অরণ্যে ফেলে রেখে আসে, আজকের এই বীর 
প্রতিযোগীই তাদের সেই পরিত্যক্ত সন্তান । একথা জানতে পেরে এক 
অপার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল রাজ! প্রিয়া আর ভার স্ত্রী। হারানো 
পুর্রকে দীর্ঘকাল পরে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে আযেগের সঙ্গে । 
সেই ভবিষ্তন্বাণীর কঞ্ধা সব তুলে গেল । 

প্যারিল শুধু তার জন্মাধিকার ফিরে. .পেল না, লব দিক দিয়ে সবচেছে 
শ্রিরপানজ হয়ে উঠল সে তার পিতার । কিছুকালের মধ্যেই প্যারিলকে বিশেষ 
এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলেন রাজা প্রিয়াম। বললেন, একদিন গ্রীকবীর 
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হ্াফিউলেস তাদের বংশের খেয়ে হেখিওমকে জোর করে নিবে গিয়েছিল আজ 
্রীসে গিয়ে প্যারিল সেই হেমিওনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে । গ্রীকদের 
অবস্থাই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই উদ্দেস্তে বহু রগরী ও পৈস্তসামস্ত 
সহ প্যান্নিসকে গ্রীসদেশে পাঠালেন রাজা প্রিন্াম। 

একমাত্র ক্যাসাওড) সমর্থন করতে পারল না এ সিদ্ধাস্তকে। : মে এই বলে 
সাবধান করে দিল রাজ! প্রিয়ামকে যে এই অভিযানের ফলে এক প্রবল 
সংঘর্ষ বাধবে ছুই দেশের মধ্যে । কিন্ত ক্যাসাগ্ডার কথ! কেউ শুনল না। 
খর অবশ্ত একট কারণও ছিল । যে এ্াপোলো ক্যাসাগ্ডাাকে ভবিষ্হ্থা 
করার ক্ষমতা দান করেছিলেন সেই এ্যাপোলোই আবার সেই সঙ্গে তাকে 
প্রক অভিশাপও দিয়েছিলেন। মে অভিশাপ এই যে ক্যাসাগ্ডার কখ। কেউ 
স্কলবে না। গ্রাহ্ন করবে না বা কেউ কোন গুরুত্ব দেবে না তার 
গবিষ্তঘাণীকে । 

বুকভরা আশ! আর অহঙ্কার নিয়ে রওন! হয়ে পড়ল প্যারিস। সঙ্গে ছিল 
তায় এক বিশাল রণতরী আর অসংখ্য সৈল্তসামস্ত। কিন্তু এতকিছু সন্বেও 
থে কাছ্জের ভার সে নিয়েছিল সে কাজ সম্পন্ন করতে পারল না সে। 

গ্রীসদেশে পৌছে প্রথমে রাজা মেনেলাসের আতিথ্য গ্রহণ করল প্যারিস । 
ভার রূপলাবণ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গেল 
ফেনেলাসের পত্ী রাণী হেলেন। সেই সঙ্গে প্যারিসও ভালবেসে ফেলল 
'আনিদ্ধ্যসুন্বরী হেলেনকে। হেলেম ধেমন প্যারিসকে দেখে তার পবিভ্র 
বৈষাহিক সন্বন্ধের কথ। ভূলে গেল, প্যারিসও তেমনি হেলেনকে দেখার সঙ্গে 
সঙ্ষে তার ধর্মপতী ঈননের কথ! একেবারে ভুলে গেল। যে ঈনন এক তীত্র 
বিচ্ছেদযেদনায় তখন আইড়া পর্বতের এক নির্জন জায়গায় বসে আকুলভাবে 
'শ্র বিসর্জন করে চলেছে তার জন্ত সেই ঈননের কোন কথাই মনে পড়ল না 
ভার। এমন কি হেলেনের মোহিনী মৃতি দেখে তার আত্মমর্ধাদ! ও করনীয় 
কর্তব্যের কথাও সব তুলে গেল সে। 

বখচ সৎ ও মহান্থভব রাজ! মেনেলাস এতখানি আস্তরিকতার সঙ্গে তাকে 
ভালবাপতে লাগল যে সে প্যারিসকে ভার রাণীর কাছে এক প্রাসাদে রেখে 
গ্রুক সাঘরিক অভিযানে চলে গেল নিজে । 

ফেনেলাসের অবর্তমানে নির্জন নিবিষ্ব আলাপের মাধ্যমে দিনে দিবে 
প্রগাঢ় হয়ে উঠল তুজনের প্রেম । হেলেন নিজেকে ঈপে দিল প্যারিসের 
হাতে । জ্মবশেষে একদিন মেনেলাসের অস্ুপস্থিতিতেই তাঁর প্রাসাদ থেকে 
স্বদেশে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল প্যারিস। সেঠিক করল মেনেলাসের 
গালাদের বহু ধনরদ্ধের ষঙ্গে ভার পরঘানন্দরী,প্রেমিক! হেলেনকেও সঙ্গে নিয়ে 
বাবে । হেলেন প্যারিসফে তাঁলবাঁসলেও শ্বদেশ,-গ্যাধী ও সন্তান ছেড়ে বিদেশে 
বিভৃ'ইয়ে যেতে হন সরছিল না ভার । হাধিগন নামে তাঁর এক কঙ্ঠাসস্তান 
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ছিল। কিন্তু প্যারিস কোন কথা না শুনে একরকম গোর করেই ভাকে দিয়ে 

জাহাজে ওঠে। | 

হেলেনকে নিজের জাহাজে তুলে তার কাজের বখ। বুল গেল প্যারিম। 

লে এবার বুঝতে পারল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ! বমবরীকে তার হাতে তুনে দিনে 
তীর প্রতিশ্রতি রক্ষা! করেছেন দেবী এযাফ্রোদিতে। সে তাই সব তুঙ্গে 
ছেলেনকে নিয়ে জাহাজের মধ্যে গেল । 

তবে তার এই অপকর্ষের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে তাকে যে একেবারে 
সর্তক করে দেওয়া হয়নি ভা নয়। মেনেলাসের প্রাসাদ থেকে অপহৃত ধনসম্প্ 
নিয়ে সে ধন ফ.তিতে দিম কাটাচ্ছিল জাহাজে তখন একদিন সহসা বাতা 
নধ হয়ে যাওয়ায় স়্ হয়ে যায় সমূজের জল | সঙ্গ সঙ্গে অচল হয়ে গ্লাড়িয়ে 

পড়ে প্যারিসের জাহাজগুলো। এমন সময় সেই স্তব্ধ নি্তরক্গ সমুদ্রের অতল গর্ত 
থেকে লমুদ্রদেবতা নেরেউস উঠে এসে প্যারিসকে সম্বোধন করে বলল, হে 
পরস্বাপহরণকারী, তোমার যাত্রাপথে অনেক কুলক্ষণ দেখা বাচ্ছে। ষ্বে 

অন্তায় তৃমি করেছ তার প্রতিবিধানের জন্ত গ্রীকরা একদিন এই সমৃদ্রপথেই 
টয়ের দিকে ছুটে যাবে রাজা প্রিয়ামের প্রাসাদগুলে। ধংস করে দেবার অন্ত। 
তোমার এই পাপের জন্ত কত অসংখ্য লোক, কত শত অশ্ব মারা যাবে, কত 
হে ইরপনবাসী লুটিয়ে পড়বে বিধ্বস্ত শহরের বুকে তা আমি আজ থেকেই 
দেখতে পাচ্ছি। 

হেলেনের রূপসৌনদ্ষে আকুষ্ট হয়ে বছ রাজপুত্র ও প্রভাবশালী লোক তার 
পাপিপ্রার্থী হয়ে ওঠে । তবে তার! একবাক্যে একথা সকলে ত্বীকার করে : 
যে হেলেন ঘাকে বিয়ে করবে অথব! তার বাবা যার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে 
তারা তাকেই সমর্থন করবে। এবং ভবিষ্যতে কোন ব্যর্থ পাপিপ্রার্থা, বা 
কোন লোক কোনভাবে তাদের কোন ক্ষতি করতে এলে একযোগে বাধ! 
নেবে তার।। 

সামরিক অভিযান শেষ করে বথাসময়ে ফিরে এল যেনেলাস। এবে 
যখন দেখল তার বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে তার স্ত্রীকে প্রাসাদ থেকে 
অপহরণ করে নিয়ে গেছে প্যারিস তখন সে ক্রোধে ক্ষিণত হয়ে সাহাষ্য চাইতে 
খোল গ্রীসের প্রতিটি রাজার কাছে । অকলকেই বলল এক কথা । বলম, 
এ অপমান শুধু আমার একার নয়। এ অপমান তোমার আঙার 
সকলের ৷ এর চরম প্রতিশোধ নিতে হবে। বিশ্বাসঘাতক সেই পাপাত্মাটাকে 
সমূচিত শান্তি দিতে হবে। অতএব যার যা সৈগ্ভ জাহাজ ও সামরিক খস্তি 
আছে তা নিয়ে বেরিয়ে পড় ইয়নগরীর উদ্দেশে । 

খেনেলাসের বড় ভাই আর্গসের রাজ! এযাগামেনন ছিল সমগ্র শ্রীসদেশের 
মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা । এই এ্যাগামেননের স্ত্রী নাকি মেনেলাস- 
পত্বী হেলেনের সহোদরা বোন ছিল। তাই এযাগাসেননের যত শজিশানী 

৯ ৫৩ 
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কান! যখন দেশের অনা রাজাদের আহ্ঘান করল ই্রযদৃদ্ধে যোগধান করায় 
আন্ত, তখন ভার কথ! অধান্ত করতে সাহস পেল না কেউ। 

প্রথম দিকে অবশ্ঠ ছুজন রাজ! যৃদ্ধে ঘেভে না চাইলেও পরে তারা ছজনেই 
এ যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রভূত বীরত্ব দেখায় । এদের মধ্যে একজন হলে! ওডেসিয়াস 
আর একজন একিলিস ৷ একাস্মভাবে অন্ধরক্তা ও প্রণরিণী স্ত্রী পেনিলোপকে 
শ্বিয়ে করে তাকে ছেড়ে দূর দেশে গিয়ে এত বড় এক যুদ্ধে যোগদান করতে 
যম চাইছিল না তার। তার উপর তার শিশুপুত্র টেলিষেকাসের মায়াতেও 
ষনট1 জড়িরে পড়ে তার । তাই মেনেলাসের পরোয্লান! নিয়ে পালামেদেশ 
যখন ওডেসিয়াসের কাছে এল তখন ছুশ্িন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল 
ওভেসিয়াস। পালামেদেস যখন ভার প্রাসাদে এল তখন ওভডেসিয়াস মাঠে 
কাজ করছিল। কিন্ত তার মন এমন চঞ্চল ছিল যে সে একটা বলদের সঙ্গে 
একটা গাধাকে যুক্ত করে লাল দিচ্ছিল মাঠে । পালাষেদেস সেখানে ঘায়। 
শির়ে এ দৃশ্ত দেখে সেঠাট্টার ছলে ওডেসিয়াসের শিশুপুত্র টেলিমেকাঁসকে নিযে 
শিয়ে ওভেসিয়াসের লাঙ্গলের সামনে ফেলে দেয়। কিন্তু ওডেপিয়াম তখন 
পাশ কাটিয়ে লাঙ্গল চালাতে থাকে । যাই হোক, পালামেদেসের কথায় নরম 
কয়ে অবশেষে যুদ্ধে যাবার মনস্থ করে ওভেসিয়াস। 

পেলেউসপুত্র একিলিসের জন্ম হয় জলদেবী থেটিসের গর্ভে । এই খেটিসের 
বিবাহ বাসরে নিমজ্রিত না! হবার অন্যই এরিস সোনার আপেল ছুঁড়ে কলহের 
স্ষ্টি করেন তিন দেবীর মধ্যে । 

এঁকিলিস একটু বড় হলে তার ম। থেটিস ছুটি জীবনধারার একটিকে তার 
লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিতে বলেন। হয় সে যৌবনে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে 
ষার! যাবে অল্প বয়সে, ন] হয়, সে দীর্ঘকাল ধরে এক অলস আরামপূর্ণ অথচ 
কতিত্বহীন বীরত্হীন এক জীবন যাপন করবে । এ ছুটির মধ্যে একটিকে তান 
বেছে নিতে হবেই । একিলিস নাকি প্রথমটিকেই বেছে নেয়। ফলে খেটিস 
বুঝতে পারে তার পুত্র একিলিস যৌবনেই মারা যাবে। 

একথ। জেনেও তার পুত্রের দেহটিকে অক্ষয় করে তোলার চেষ্টার কোন 
ক্র্টি রাখেননি থেটিস। স্টাইক্স নদীতে ডুব দিলে নাকি গায়ে কোন আঘাত 
লাগেনা । কোন অত্রশত্ত্র ক্ষত হৃটি করতে পারে না সেদেহে। তাইতার 
ছেলেকে একদিন স্টাইক্স নদীতে নিয়ে গিয়ে সান করালেন .খেটিন। কিন্তু 
ছুর্ডাগ্যক্রমে ্ানের সময় একিলিসের গোট। দেহটা ডুবলেও তার গোড়ালির 
কাছটায় সে নদীর জল লাগল না। ফলে একিলিসের চুর্ভেস্ত দেহছুর্গের 
যাঝে কেবলমাত্র একটিমাত্র জায়গায় রয়ে গেল মরণশীল মানবদেহের যত 
৮০৮০৪৪৭৪ 

' শেইরনের মত দেশের বিখ্যাত বীরের কাছে রেখে ঝুদ্ধবিদ্তা 
শেখানো হয় একিলিসকে । শোন! হায় তার হৃদয়কে নির্ভীক নিঃস্ব 
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আর স্থকঠোর করে তোলার জন্ত সিংহের হংপিণ্ড আর ভালুকের অস্থিষজ্ডা 
খাওয়ানো হত। সাহস আর শক্তির সঙ্গে সঙ্গে এক অদম্য অহঙ্কার আর 
প্রচণ্ড ক্রোধাবেগ তার চরিত্রের ধাতুর সঙ্গে মিশে যেতে থাকে ৷ অত্তান্ 
ছেলেদের থেকে তার স্বাতন্তটি বেশ সহজেই ধর! পরত। 

ছোট থেকে একিলিসকে যুদ্ধবিদ্তাও শেখায় শেইরণ। অন্তান্ত ছেলেদের 
থেকে একিলিল ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তার দেহটি যেমন ছিল শক্তি আর 
সৌন্দর্যের সমন্বয়ে গড়া, মনটি তেমনি তার অহঙ্কার, উদারতা, সাহসিকতা, 
বদমেজাজ প্রভৃতি কয়েকটি পরম্পরবিরোধী গুণের মিশ্র উপাদানে গড়ে 
ওঠে । 

়যুদ্ধের প্রস্ততিপর্বেই জলদেবী থেটিস বুঝতে পারেন এই যুদ্ধেই তাঁর 
পুত্রের মৃত্যু অনিবার্ধ। তাই সেযুদ্ধে যতদিন একিলিস যোগদান না করে 
এবং বিভিন্ন অজুহাতে তাকে তার থেকে দূরে সরিয়ে বা ঠেকিয়ে রাখ! যায় 
ততই ভাল। এই কারণে খেটিস একিলিসকে মেয়ের পোষাক পরিয়ে 
ক্কাইরসের রাজপ্রাসাদে রাজকন্তাদের কাছে অনেকদিন রেখে দেওয়ার 
ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ওডেসিয়াস তাকে বার করে আনে সেখান থেকে । 

একিলিসকে খুঁজে বার করে আনার জন্য ওডেসিয়াস একবার ব্যবসায়ীর 
ছদ্মবেশে ভাল ভাল কাপড়জাম| বিক্রি করে বেড়াতে থাকে ঘুরে ঘুরে । 
এইভাবে সে স্কাইরসের রাজবাড়িতে গিয়ে ওঠে। সে বুদ্ধি করে দামী 
পোষাকের সঙ্গে কিছু ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল। ওডেসিয়াশ 
লক্ষ্য করল রাজকন্ঠার! যখন ওডেসিয়াসের কাছে কাপড়জামা! কিনতে ব্যন্ত 
নারীরূপিণী একিলিলের দৃষ্টি তখন অন্ত্রশস্ত্রের উপর নিবদ্ধ। এইভাবে 
একিলিসকে চিনতে পেরে তাকে উ্রয়যুদ্ধে টেনে আনে ওডেলিয়াস। 

ইথাকার অধিপতি ওডেসিয়াসকে আর একটা কাজ করতে হৃয়। 
মেনেলাসের দূত হিসাবে পালামেদেসের সঙ্গে উ্য়নগরীতে গিয়ে রাজ! 
প্রিয়ামের কাছে হেলেনের প্রত্যপপণ দাবি করে। ওডেসিয়ান রাজ 
প্রিয়ামকে বলে যেনেলাসের পত্রী হেলেনকে যদি তার স্বামীর হাতে ফিরিয়ে 
দেওয়৷ হয় তাহলে আর যুদ্ধ হবে না। প্যারিস গ্রীসে গিয়ে কি অপকর্ম 
করেছে তা' প্রথম রাজ! প্রিয়াম এ ট্রয়বাসীগণ গুনতে পেল ওডেসিয়াসের 
কাছ থেকে । সব কিছু শুনে রাজ! প্রিয়া বললেন, প্যারিস এখনে! পর্যস্ত 
দেশে ফিরে আসেনি । সে ফিরে এলে তার মুখ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনব 
আমি। তা না শোন! পর্যন্ত আমি কিছু বলতে বা করতে পারছি ন!। 

এই প্রসঙ্গে তীর বোন হেমিওনের কথাটাও তুললেন রাজা প্রিয়াম। 
তিনি বললেন, হাফিউলেস আমার বোন .হেমিওনকে ধরে নিয়ে হ্বায়। 
সেই থেকে সে এ দেশেই বন্দী হয়ে আছে। সুতরাং যদি সত্যি সত্যিই 
হেলেনকে নিয়ে আসে প্যারিস তাহলে হেমিওনের বদলান্বরূপ হেলেনকে যন্দী 
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করে রাখ! হবে। তাছাড়া প্রিয়াম তার ছেলেদের কাছে শাস্তি ও সন্ধির প্রন্যাব 
করলেও ছেলেরা ভা মানল না। এমন কি ভার রাষ্ট্রদূত ওডেসিয়াস ও 
'পালামেদেলের উপর আধাত হানার জন্ত উদ্ভত হয়ে উঠেছিল । অবস্ঠ 
রাজা! প্রিয়ামের জন্ত তা পারেনি এবং রাজা শ্রিয়াম রাষ্দূতদের সঙ্গে বিশেষ 
সৌ্ন্তপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেন। ভবে এই সময় 
একটা কথ! জানতে পারেন রাজ! প্রিয়াম । জানতে পারেন হেমিওন এখন 
গ্রীল দেশের একজনকে বিয়ে করে সৃখে শান্তিতে বাস করছে সেখানে 
এবং তার ছেলে টিউলার এক যুদ্ধবিশারদ বীর। যে সব নেতাদের 
তৎপরতায় ট্রয়ের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্ততি চলছে টিউসার 

তাদের অন্ততম | 
যার জন্য এত কাণ্ড এত বাগ.বিতগ্তা সেই প্যারিস এসে গেল ট্রয়নগরীতে। 

তার আদেশ ব৷ নির্দেশখত কোন কাজই করেনি প্যারিস, উপরন্ধ এক বিরাট 
বিপত্তি বাধিয়ে তুলেছে । এজন্ত তিনি আগে হতেই রেগে ছিলেন প্যারিসের 
উপর । কিন্তু তাঁর অন্যান্য পুত্রদের মধ্যস্থতায় কোন রাগের কথা ব! শক্ত কথ! 

বলতে পারলেন ন1 প্যারিসকে । কুশলী প্যারিস দেশের মাটিতে পা দিয়েই 
বশীভূত করে ফেলেছিল তার ভাহদের। এ ব্যাপারে ছুটি কৌশল সে অবলম্বন 
করে। প্রথমতঃ সে স্পার্টার রাজপ্রাসাদ থেকে যে প্রচুর ধনরত্ু লুণ্ঠন করে 
নিয়ে আসে তা সে অকাতরে ভাগ করে দিতে লাগল তার ভাইদের মধ্যে। 
দ্বিতীয়তঃ হেলেনের যে সব স্ন্দরী সহচরীবৃন্দ ছিল তার্দের মুখ থেকে মিষ্টি 
কথ] শুনে মোহ্মুগ্ধ হয়ে পড়ল প্যারিসের অবিবাহিত ভাইরা । 

_ তবু এ বিষয়ে নীতি ব বিবেকের কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে 
পারলেন না বুদ্ধ রাজ! প্রিয়াম। তিনি তীর স্ত্রী রাণী হেকুবাকে দিয়ে 
জানতে চাইলেন হেলেনকে প্যারিস বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধরে এনেছে না 
পে শ্বেচ্ছায় প্যারিলকে ভালবেসে তার সঙ্গে চলে এসেছে । রাণী হেকুবা 
গিয়ে একথা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন হেলেনকে । হেলেনও স্পষ্টই বলল সে 
স্বেচ্ছায় এসেছে । একথা শুনে নিশ্িন্ত হলেন রাজ! প্রিয়াম| যুক্ত কে 
ঘোষণা করলেন, তিনি হেলেনকে প্রত্যর্পণ করা তো দূরের কথা, তার 
সর্বশক্তি দিয়ে তিনি রক্ষা করে যাবেন হছেলেনকে। গ্রীসের সমবেত 

সমন্ত শক্তির প্রতিরোধ করবেন তিনি । 
কিন্ত যুদ্ধের কথ! যতই শোন৷ যেতে লাগল, যুদ্ধের সয় যতই এগিয়ে 

আসতে লাগল, ততই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে লাগল উ্য়ের অধিবাসীরা । 
এই ভয়ের বশেই তারা অভিশাপ দিতে লাগল পাপিষ্ঠ প্যারিসকে ৷ খার 
জন্য সারা দেশ জুড়ে নেমে আসবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের এক ৰিরাট বিভীষিকা, 
অসংখ্য দেশবাসী নিহত হবে অকারণে, সেই প্যারিসকে পথে ঘাটে 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে আচল বাড়িয়ে জনগণ কট;ক্তি করতে লাগল 
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তার প্রতি । কিন্ত লোকের কথায় কান দিল ন। প্যারিস। কারো কোন কথাঃ 
গ্রান্থ করল না সে। 

রাজ্যের বয়োপ্রবীণ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির! প্রথমে প্যারিসের উপর রেগে: 
গেলেও পরে পরমাসুন্বরী হেলেনের মুখের হাসি দেখে মুগ্ধ'হয়ে গিয়ে সব কিছু 
ভুলে যায়। প্যারিসের অন্তান্ত ভাইরাও সকলেই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল হেলেনের 
রূপে ও তার মিষ্টি ব্যবহারে । ফলে তাদের বোন রাজকন্যা ক্যাসাগ্ড। 
তাদের বারবার এর ভয়বহ পরিণাম সন্বদ্ধে সতর্ক করে দিলেও কেউ কান- 
দিল ন! তার সে সতর্কবাণীতে | 

যাই হোক, যুদ্ধ অনিবার্য জেনে সার! রাজ্য জুড়ে প্রস্তুতি চালাতে লাগল 
রাজপুরুষেরা । এদের মধ্যে গ্রধান ছিল রাজপুত্র অপ্রতিদ্ন্দী বার হেকৃটর। 
পিত। বৃদ্ধ হওয়ায় এই বিরাট যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশের ও পরিচালনার 
সমন্ত দায়িত্ব তার । সাহায্য চেয়ে ট্রয়ের মিত্রশক্তিদের কাছে একযোগে খবর 
পাঠানো হলো । এই আবেদনের প্রত্যুত্বরে সর্বপ্রথম অকুণ্ঠ আস্তরিকতার 
সঙ্গে এগিয়ে এল রাজজামাত। বীর ঈনিস। স্বয়ং দেবী এ্যাফোদিতে নাকি 
ছিলেন ঈনিসের মাতা । 

এদিকে বার্থ মনোরথ গ্রীক রাষ্ট্রদূতগণ দেশে এসে দেখল যুদ্ধের প্রস্ততিপর্ব 
শেষ হয়ে গেছে । তারা আউলিস নামে এক সমুদ্র বন্দরে উপস্থিত হয়ে দেখল 
সেখানে প্রার় এক হাজারেরও উপর রণতরী সমবেত হয়েছে । এক লক্ষ 
গ্রীকসৈন্ত বহন করে নিয়ে যাবে এই সব রণতরীগুলি। এই রণতরী ও 
সৈন্ধ সংগ্রহ করতে সময় লেগেছে কয়েক বছর । 

কিন্তু এত কিছু সত্বেও ব্যর্থ হতে চলেছে তাদের সকল প্রচেষ্টা। স্তন 
নিস্তরজ্ সমুদ্রের বুকের উপর ছবির মত নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে আছে যুদ্ধজাহাজ- 
গুলি। পালে বাতাস নেই, সমুদ্রে ঢেউ নেই। একটা জাহাজও নড়ছে 
না শত চেষ্ট। সত্বেও । 

অবশেষে রাজজ্যোতিষী ক্যালচাসকে ডাকা হলো। ক্যালচাস এসে 
গণনা করে আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলল । সে বলল, গ্যাগামেনন 
বনে শিকার করতে গিয়ে দেবী আর্তেমিসের একটি প্রিয় হরিণকে মেরে, 
ফেলে। তার জন্য তার উপর ভীষণভাবে কষ্ট হয়ে পড়েন দেবী আর্তেমিন। 
এই দেবীই যাত্রাকালে এক বিরাট স্তন্ধতা দিয়ে আমেন সমুদ্র আর 
বায়ুমণ্ডলের মধে যার ফলে আজ কয়েক সপ্তাহ ধরে এই সুবিশাল রণ-অভিঘান 
যাত্রা শুরু করতে পারছে ন! উদ্দিষ্ট দেশের অভিমুখে । 

কিন্ত এর প্রতিকার কোথায়? এর কি কোন প্রতিকার নেই? 
প্রতিকার একটাই আছে। ক্যালচাস বলল, কিন্ত দে বড় কঠিন, বড়, 

ছুঃসাধ্য। এ্যাগামেনন যদি /তার জ্যেষ্ঠ কন্তা ইফিজেনিক্সাকে বলি দিতে 
পারে দেবীর উদ্দেশ্তে তবেই চলতে শুরু করবে সমন্ত রণতরী । এ ছাড়! 
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কোন হতেই সন্ধ্ট হবেন ন! কষ্ট দেবী । 
প্রথষে কথাটা শুনে ভয়ে আতকে উঠল রাজ! এযাগামষেনন | ভাবল,, 

আপন প্রিয়তম! কন্তাকে বিনর্জন দিয়ে অভিযানে সাফপ্্য লাভ করার কোন 
প্রয়োজন নেই। কিন্ত এ বিষয়ে নিরত্ত হতে না হতেই তার ভাই মেনেলান 
ভীত্র ভাষায় তিরস্কার করতে লাগল। তাসহ্ করতে না পেরে রাণী 
ক্লাইতেমেন্ত্রা আর ইফিজেনিয়াকে ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠাল এ্যাগামেনন । 
মিখ্যা করে বলে পাঠাল একিলিসের সঙ্গে ইফিজেনিয়ার বিয়ে দেওয়! হবে । 

বথাসময়ে কন্তাকে নিয়ে হাজির হলো রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা। এসে দেখল,, 
একিলিস প্রত্তাবিত বিয়ের ব্যাপারে কিছুই জানে না। পরে এক ক্রীতদাসের 
কাছ থেকে আসল কথাট! জানতে পারল । 

জানতে পারার পর একই সঙ্গে রাগে ও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ল রাণী 
ক্লাইতেমেস্ত্রা। তার এক চোখে জল আর এক চোখে আগুন ঝরতে লাগল । 

ইফিজেনিয়া তার মার আচল ধরে কাদতে লাগল | অন্বান্ত গ্রীকবীরেরা এই 
ৰলিদান সমর্থন করলেও একিলিস ইফিজেনিয়াকে উদ্ধার করার জন্ত এগিয়ে 
এল । ঞ্যাগামেনন কিন্তু কারো কোন অনুনয় বিনয় শুনল না। রাণী 
ক্লাইতেমেস্ত্া মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাদতে লাগল । তবু এ্যাগামেনন অটলভাবে 
বাড়িয়ে রইল | সে বলল, সে শুধু তার কন্তার পিতা নয়, সে দেশের রাজা। 
রাজকর্তব্যের খাতিরে সারা দেশের সম্মানের জন্য তাকে এ ত্যাগ স্বীকার 
করতেই হবে । 

কিন্তু প্রথমে ভেঙ্গে পড়লেও শেষ সময়ে আশ্চর্যভাবে শক্ত হয়ে উঠল 
ইফিজেনিয়।। সেবখন দেখল একিলিসের মত বীর তাকে বাচাবার জন্ত 
ক্রমশই জেদ ধরছে এবং এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অশান্তির সম্ভাবন1 রয়েছে: 
তখন সে নিজেই বেদীযূলের পুরোছিতের খড়েগর সামনে গিয়ে দাড়িয়ে বলল, 
আমাকে যখন মরতেই হবে তখন আমি স্বেচ্ছায় এ প্রাণ বলি দিতে চাই। 
যে তার দেশমাতার বৃহত্তর স্বার্থ ও সম্মানের খাতিরে নিজের প্রাগবলি 
দিয়েছে এমন এক সর্বজনবন্দিত৷ নারীরূপে এক অক্ষয় সম্মানের আসনে 
চিরকাল অধিষ্টিত হয়ে থাকব আমি সমগ্র গ্রীকজাতির মধ্যে । উয়ের পতন 

আমার বিয়ের উত্সব হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং এই পতনই আমার স্বতিন্তস্ত 
রচনা করবে । 

আউলিস নামে সমুদ্র্তীরবর্তী এক বিশাল প্রান্তরে সমবেত হয়েছিল সমগ্র 
প্রীকবাহিনী । এখান থেকে রণঅভিযান শুরু হবে তাদের । এখান থেকেই 
রপতরীগুলিতে গিয়ে উঠবে: তারা। সেই প্রাস্তরের এক ধারে ছিল দেবী 
আর্তেমিসের বেদী । সেই বেদীর উপর পুরোহিতের শানিত খডেগর নিচে 
গিয়ে নিজের ঘাড়টা শাস্তভাবে নিঃশঙ্ক চিতে বাড়িয়ে দিল ইফিজেনিয়! । 
এ দৃক দেখতে না পেরে হুফাতে মুখ চাকল রাজ] এযাগামেনন । মেনেলাসের: 
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চিত্তও বিচলিত হয়ে উঠল। 
কিন্তু সহসা এক অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল। নির্ভীক 

'ইফিজেনিয়ার উপর প্রসন্ন হলেন দেবী আর্ভেমিস। তিনি তাকে অদৃস্ঠভাবে 
তুলে নিয়ে গিয়ে তার তরিসের মন্দিরে এক চিরকুমারী পৃজারিণীরূপে রেখে 
দিলেন । 

এদিকে পুরোহিতের খঙ্জোর নিচে জড়িয়ে থাকা ইফিজেনিয়ার পরিবর্তে 
দেখা গেল একটি মুগশিশু দাঁড়িয়ে রয়েছে। তথন মৃগশিশুটিকে বেদীর 
উপরেই আগুন জেলে আহতি দেওয়া হলো । হজ্জাগি নির্বাপিত হবার সন্ধে 
সঙ্গেই বাতা বইতে লাগল সমুদ্রে। উল্লসিত হয়ে জাহাজে গিয়ে চাঁপল 
বীরেরা। 

তবু কিন্ধু শাস্ত হলো না রাণী ক্লাইতেমেন্ত্রার মন। কারণ সে জানতে 
পারল তার কন্তা প্রাণে বেঁচে গেলেও তার কাছে ফিরে আসবে না কোনদিন। 
রাগের আগুনে তার দেহের রক্ত ফুটতে লাগল টগবগ করে। সে একা চলে 
গেল রাজধানী মাইসেনা শহরের পখে। এদিকে অনুকূল বাতাস পেয়ে 
ট্রয়ের পথে এগিয়ে চলল রণতরীগুলো । 

নগরীর মাটি ছুঁতে না ছুঁতে আবার এক প্রাণবলির প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিল। উ্রয়ের উপকৃলভাগের দিকে জাহাজগুলো৷ যখন এগিয়ে যাচ্ছিল 
একযোগে তখন সহসা এক দৈববাণী শুনে চমকে উঠল সকলে । এই মর্ষে 
দৈববাণী হলো যে, প্রথম যে গ্রীক বীর বা মেনানী পা দেবে উরয়ের মাটিতে 
তার মৃত্যু ঘটবেই। | 

রণতরীগুলে! কৃলে ভিড়লে কে প্রথমে নামবে, কে প্রথমে পা দেবে 
য়ের মাটিতে একথ! যখন নীরবে ভাবছিল যত সব গ্রীকবীরেরা, তখন 
প্রোতেসিলাস নামে এক গ্রীকবীর জাহাজ থেকে একটা লাফ দিয়ে উ্রয়ের 
মাটিতে পদার্পণ করল। আর সবে সঙ্গে কোথা। থেকে হেক্টরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত 
একটা বর্শা এসে বিদ্ধ করল তাঁর বুকটা । 

এইভাবে গ্রীকর! যখন ট্রয়ের উপকূলে নামল তখন তারা কিন্তু একথ! 
ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি আজ যে যুদ্ধ শুরু হলো, যে যুদ্ধে আঞ্জ তারা 
যোগদান করল এ যুদ্ধ চলবে দীর্ঘ দশ বছর ধরে। . ূ 

সাইময় আর স্বামান্দার নামে ছুটি নদী যেখানে সমুদ্ধে গিয়ে মিশেছে ঠিক 
সেইখানেই ট্রয়ের উপকৃলভাগে শ্রী! তাদের রণত্তরীগুলোকে নোগুর করল । 
সেইখানেই শিবির স্থাপন করল তারা। টয়ের দুর্গপ্রাকারের বাইরে বিশাল 
রণপ্রাত্তরের একদিকে গ্রীকদের শিবিরকে কেন্ত্র করে একটা নতুন শহর গড়ে 
উঠল। সাধারণ সেনারা তাবুতে বাল করলেও প্রতিটি বীর সেনার জন্ত এক 
একটি কাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরি ঘর নির্মাণ করতে হয়েছিল । গ্রীকশিবিরের 
"মাঝখানে একট! জায়গা ধক! রাখা হয়েছিল। লেখানে নেতার! মাঝে মাঝে 
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"আলোচনার জ্বন্ত মিলিত হত এবং মাঝে মাঝে পঙজ বলি দিত দেবতাদের 
উদ্দেশে । শিবিরের প্রতিটি প্রান্ত ছিল এক একজন প্রখ্যাত বীরের 
বাসা । শিবিরের একগ্রাস্তে ছিল একিপিস আর অন্ত স্র প্রান্তগুলিতে 
ছিল ্যাগামেনন, ওডেসিয়াস, মেনেলান, ডাওমীভ, নেস্টার ও অন্যান্ত বীর- 

| 
দুর্গ আর গ্রীকশিবিরের মাঝখানে ছিল বিশাল প্রান্তর । ইউয়নগরীর 

সব সৈন্ত একযোগে কখনো বেরিয়ে আসত ন1। প্রতিদিন এক একটি 
সেনাবাহিনী এক একজন বীরের অধীনে দুর্গার দিয়ে বেরিয়ে এসে গ্রীকদের 
আহ্বান করত। তখন একটি গ্রীকসেনাদলও তাদের আহ্বানে 

সাড়া দিয়ে এগিয়ে যেত। এইভাবে ছুই পক্ষের ছুটি বাহিনীতে যখন যুদ্ধ 
চলত তখন বাকি সৈন্যরা চিৎকার করে উৎসাহ দিত আপন আপন পক্ষের 
যুদ্ধরত সনদের । কোনদিন এ পক্ষ কোনদিন ও পক্ষ জয়লাভ করত । 
কিন্তু যুদ্ধের যেন শেষ ছিল না। গ্রীকরা কোনক্রমেই ঢুকতে পারল ন৷ ছূর্ভেন্ত 
টয়ছুর্গের ভিতরে | 

কিন্তু ট্রয়নগরীতে ঢুকতে ন| পারলেও গ্রীকসেনার! তাদের শিবিরের চার 
পাশের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে লুঠনকার্য চালিয়ে যেত মাঝে মাঝে । বিভিন্ন গ্রাষ 
থেকে তারা অনেক ধনসম্পদ লুঠন করে নিয়ে আসত যুদ্ধে গ্রামবাসীদের 
পরান্ত করে। | ূ 

একবার এইরকম এক যুদ্ধে জিতে গ্রীকরা ক্রাইসেইস নামে একটি সুন্দরী 
মেয়েকে বন্দিনী করে আনে । ক্রাইসেইস ছিল ক্রাইসেস নামে খ্যাপোলোর 
এক পুরোহিতের কন্তা। বন্দিনী ক্রাইসেইল এ্যাগামেননের ভাগে পড়ে। 
ক্রাইলেইসের বুদ্ধ পিতা টাকা বা ধনরত্ব দিয়ে তার কন্তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে 
যেতে আসে । কিন্তু ্রাগামেনন তাকে শক্ত কথ। বলে তাড়িয়ে দেয়। 

ক্রাইসেস যাবার সময় তার উপাশ্য দেবতাকে কাতর প্রার্থনার সঙ্গে 
জানায় তিনি যেন অহঙ্কারী এ্যাগামেননের উপর চরষ প্রতিশোধ নেন । 

দেবতা হয়ত ক্রাইসেসের কথা শুনেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে গ্রীক 
শিবিরে শুরু হলে এক ভীষণ মহামারী । কয়েক দিন কেটে যাবার পর 
গ্রীকবীরেরা পরামর্শ করে রাজজ্যোতিষী ক্যালচাসকে ডেকে পাঠাল । এই 
মহামারীর কারণ কি, কিভাবেই ব! তার অবসান ঘটানে। যাবে । ক্যালচাস 
এর কারণ জানত । কিন্তু এ্াগামেননের ভয়ে বে কথা বলতে প্রথমে রাজী 
হলে! না। অবশেষে একিলিল তাকে আশ্বাস দিলে সে সব কিছু বলল। 
আরও বলল, ক্রাইসেইপকে তার পিত। দেবপুরোহিত ক্রাইসেপের হাতে 
প্রত্যর্পণ না করে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্ত দেবতারা রুষ্ট 
হয়েছেন । তার জন্তই এই মহামারী । স্থতরাং অধিলদ্ছে ক্রাইসেসকে তার 
পিতার হাতে প্রত্যর্পণ করতে হবে। 
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একথ। শুনে ভীষণভাবে রেগে গেল এযাগামেনন | কারণ সে এরই: 
যধ্যে বন্দিনী ক্রাইসেইসকে ভালবাসতে শুরু করে দিয্লেছে গভীরভাবে । 
এন সময় একিলিসও দাবি জানাতে লাগল ক্রাইসেইসের উপর । কিন্ত তার 
দ্বাবি কেউ সমর্থন করল না। এ্যাগাষেনন বলল সে ক্রাইসেইসকে তার 
পিতার হাতে তৃলে দেবে, কিন্কু ভার বিনিময়ে ব্রিসেইস নামে যে বন্দিনী 
কুষারীকে একিলিসকে দান করা হয়েছে তাকে তার হাতে তুলে দিতে হবে। 
রাজার এই শ্থার্থপর দাবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল একিলিস। 
রাজা! এ্যাগামেননের উপর ষে এত রেগে গিয়েছিল যে সে তার তরবারি 
কোষযুক্ত করার জন্ত হাত বাড়াল। তখন দেবী এথেন অদৃশ্য অবস্থায় 

ভার সামনে এসে তাকে শান্ত করলেন কোন রকমে । তিনি তাকে বললেন, 

ভূমি এখন শান্ত হয়ে সব কিছু মেনে নাও । পরে তুমি এর ফল পাবে । দেবী 
এখেনের এ কথা মেনে নিয়ে তখনকার মত তার অস্তরজ বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে 
নিয়ে তার ঘরের মধ্যে চলে গেল একিলিস। সর্বাপেক্ষা বয়োপ্রবীণ নেত। 

নেস্টারও তাদের অনেক করে বোঝালো।। 
এ্যাগামেনন তার বন্দিনী ক্রাইসেইসকে মুক্ত করে দিলে তাকে তার 

পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে একিলিসের কাছ থেকে তার 
বন্দিনী ব্রিসেইসকে নিয়ে এসে রাজ! এাগামেননকে দান করা হলো । 

- অশান্ত একিলিস তখন মনের দুঃখে কাদতে লাগল তার ঘরে । সে তার 
ম। জলদেবী থেটিলকে স্মরণ করল এ দুঃখের প্রতিকারের আশায়। সমৃত্রগর্ভ 
থেকে একরাশ কুয়াশার রূপ ধরে থেটিস এসে সান্তনা দিতে লাগলেন তার 
পুজ্রকে । তিনিও অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন তার পুত্রের দুঃখে । একিলিন 
ভার মাকে বলল, তুমি এখনি ব্বর্গলোকে গিয়ে জিয়াসকে বলে এমন একট 
কিছু করে! যাতে গ্রীকরা সমূহ ক্ষতির সম্মুথীন হয় এবং তার! বুঝতে পারে কী 
জভ্তায় তারা করেছে । 

খেটিস বললেন, দেবরাজ জিয়াস এখন ইথিওপিয়ার এক ভে।জসভায় 
যোগদান করতে গেছেন । বারে দিন পর তিনি অলিম্পাসে ফিরবেন! 
তিনি ফিরলেই আমি তাঁকে বলে কিছু একটা করব । এই বলে চলে গেলেন 
খেটিস। 

দেবরাজ জিয়াস অলিম্পাসে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গিয়ে ধরলেন 
খেটিস। তাঁর হাটু ধরে কাতর মিনতি জানাতে লাগলেন বারবার, তার 
স্ুজেক জন্ত কিছু একউ+ করতেই হবে । ককজ্ধ ট্রফনগরীর পতনের জন্ত বিশেষ- 
স্কাবে আগ্রহী ছিলেন দেবরাজ জিয়াস, তাই প্রথমে তিনি সরাসরি 
প্রত্যাখ্যান করলেন থেটিসের প্রার্থন৷। তাছাড়া তার পতী হেরাও ট্রয়ের, 
পতন চান। হেরা যখন দেখলেন থেটিস জিয়াসের কাছে কি একটা প্রার্থনা 
জানিয়ে চলে গেল তখন তীর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন কি বর তিনি 
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“খেটিসকে দিলেন। ছিয়াম তার উত্তরে কিছুই বললেন ন1। 
সে রাত্রিতে হ্বর্গলোকে সব দেবতার! নিদ্রামপ্্ হয়ে পড়লে একা জেগে 

জেগে ভাবতে লাগলেন দেবরাজ জিয়াস। তিনি সরাসরি গ্রীকদের 
বিরোধিতা নীতিগতভাবে ন! করতে পারলেও কিছু একট! করতে হুৰে। 
কারণ থেটিসকে কথা দিয়েছেন তিনি । অনেক ভাবার পর তিনি এক 
মিথ্যা ত্বপ্ন পাঠিয়ে দিলেন এযাগামেননের মনে । এক ভয়ঙ্কর হ্বপ্ন দেখে 
চমকে উঠল এ্যাগামেনন | তার মনে এই বিশ্বাস জাগল যে এ যুদ্ধে কোন 
সফল ফলবে না। স্থভরাং এই নিন্ফপ যুদ্ধে বুধা লোকক্ষয় না করে দেশে 
ফিরে যাওয়াই ভাল । 

ঘুম থেকে উঠেই প্লে গ্রীকসেনানায়কদের এক পরামর্শসভা ডাকল । 
সে সব বুঝিয়ে বললে তার কথ! সবাই মেনে নিল। তখন দেশে ফেরায় 
জন্ত উদ্গ্রীব হয়ে উঠল সবাই এবং আপন আপন সেনাবাহিনীকে শিবিক 
ছেড়ে জাহাজে গিয়ে ওঠার জন্য আদেশ জারি করল । 

স্বর্গ থেকে গ্রীকর্দের এই পশ্চান্ধাবনের ব্যাপারট। লক্ষ্য করে বিব্রত বোধ 
করলেন হেরা । গ্রীকদের এই আকম্সমিক পশ্চাঞ্ধাবন প্রতিনিবৃত্ত করার জন্ত 
তৎক্ষণাং প্যালাস এথেনকে মর্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন। প্যালান এথেন এসে যুদ্ধে 
পুনরায় নূতন উদ্যমে যোগদান করার জন্য উত্তেজিত করতে লাগলেন গ্রীকদের। 
তিনি এসেই দেখলেন গ্রীকবীরদের মধ্যে একমাত্র ওডেসিয়াস তার সংকলে 
অটল হয়ে দাড়িয়ে আছে। ট্রয়ের পতন ন৷ ঘটিয়ে কিছুতেই দেশে ফিরবে না! 
সে। কিন্ত গ্যাগামেনন তখনে! শাস্ত হলে! না। সে তখন পৈন্চালনার 
সব ভার ওডেসিয়াসের হাতে তুলে দিয়ে তার রাজদণ্ডটিও ওডেসিয়াসের 
হাতে দান করল। ওডেসিয়াস তখন রেগে গিয়ে সেই ভারী দণ্ডটি পিঠে 
কুজওয়াল! থারদাইটেসের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে গ্রীকসেনানায়কদের 
উদ্দেশে আবেগের সঙ্গে এক উত্তেজনাময় ভাষণ দিল। জয়ের আশায় 
উদ্দীপিত করে তুলল তাদের মুহমান অন্তরকে । জ্ঞানবৃদ্ধ নেস্টারও তাদের 
উদ্চদ্ধ করার জন্ত এক ভাষণ দান করল। অবশেষে নিজের তুল বুঝতে 
পেরে প্রতিনিবুন্ত হলে! রাজ। এ্যাগামেনন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পাল! শেষ 
করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জগ্গ আদেশ দিল সকলকে । দেবতাদের কাছ 
থেকে কৃপ। ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে কিছু পশ্তবলিও দেওয়। হলে] । 

সেদিনের যুদ্ধের জন্ত ট্রর়সেনারাও দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল দলবদ্ধভাবে। 
ছু পক্ষের ছুটি বিশাল বাহিনী মুখোমুখি এনে দাঁড়াল রণপ্রাস্তরে । ট্রমবাছিনীন্ 
নেতৃত্ব করার জন্য সেদিন প্যারিস এল এগিয়ে। তার বীরত্বের চিহ্ৃম্বকূপ 
তার গায়ের উপর চাপানো ছিল পিংছের চামড়া । সে ভার বাহিনীর সামনে 
জড়িয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীকবীরকে আহ্বান জানাল তার সঙ্গে বুদ্ধ করার জন্তু. 

প্যারিসের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকদের পক্ষ থেকে এপিয়ে'গেল 
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মেনেলাস | কিদ্ত মেনেলাসকে গ্রীকধাহিনীর সামনের সারিতে দেখার লঙ্গে” 
সন্ধে বিবেকের এক তীক্ক দংশন অনুভব কয়ল প্যারিস। যে নিরীহ নির্দোখ। 
মেনেলাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত! করে তার স্ত্রীকে ভূলিয়ে এনেছে তাকে - 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধচেতন! তীত্রতায় অদম্য হয়ে উঠল তার অন্তরে |; 
স্তিমিত হয়ে এল তার সমন্ত সমরোগম ৷ সে মুখ লুকিয়ে তার সেনাবাহিনীর 
পিছনে চলে যাচ্ছিল চোরের মতন । এমন সময় বীর হেকৃটর এসে তীস্ষ, 
ভাষায় ভতসন! করতে লাগল তাকে। বলল, দেহটা তোমার সুন্দর হলেও. 
মনটা তোমার হীন কাপুরুযোচিত। সামান্ত এক নারীর সৌদর্ষে মোহমুগ্ 
হয়ে যে যুদ্ধের অবতারণা করেছ তুমি সে যুদ্ধে তুমিই পিছিয়ে যাচ্ছ 
কাপুরুষের মত। ধিক তোমায়! 

হেকৃটরের বথ। শুনে চৈতন্ত ফিরে পেল প্যারিস। সে বলল, অযথা 
লোকক্ষয়ের কোন প্রয়োজন নেই। আমি আর মেনেলাস দুজনে এক প্রত 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। আমাদের জয় পরাজয়ের মাধ্যমেই নির্ণীত হবে 
যুদ্ধের জয় পরাজয় । বড় জোর ছুই পক্ষের নির্বাচিত বীরেরা একে একে 
এক দ্বৈত মংগ্রামে প্রবৃত্ত হবে । তাহলে বেশী লোকক্ষয় হযে ন!। 

এ বথায় রাজী হলো দু পক্ষ। ভাগ্যপরীক্ষার দ্বারা ঠিক হলো! প্যারিস 
প্রথমে বশ! ছুড়ে যুদ্ধ শুরু করবে মেনেলাসের সঙ্গে । দুপক্ষই প্রস্তুত হয়ে 
ধবড়াল। ই্য়ের ছুর্গপ্রাকারে বলে সব কিছু দেখতে লাগলেন বুদ্ধ রাজ 
প্রিয়াম। তীয় কেবলি মনে হচ্ছিল এ যুদ্ধে অবশ্তই নিহত হবে তার প্রিয় পুত্র 
প্যারিস। হেলেনও তার পাশে বলে গ্রীকবীরদের পরিচয় দান করতে লাগল 
প্রিয়ামকে। দীর্ঘ দিন পর তার প্রথম স্বামী মেনেলাসকে রণাজে সজ্জিত 
দেখে তার প্রভি আবার নতুন করে জেগে উঠল তার হারানো ভালবাষ!। 

প্যারিস প্রথমে যে বর্শাটি ছুড়ল তা কারো! গায়ে লাগল না। এরপর 
মেনেলাসের পালা । মেনেলা এত জোরে তার বর্শাটি ছুড়ল যেতা 
প্যারিসের হাতে ধর! ঢাল ডেদ করে তার বর্মটিকে ভীষণভাবে আঘাত করল। 
প্যারিস তার আঘাতে টলতে লাঁগল। এমন সময় উন্ুক্ত তরবারি হাতে 
তার দিকে ছুটে এল মেনেলাস। তাকে হাত দিয়ে ধরতে যেতেই প্যারিসের: 
ষাথার শিরন্ত্রাণটি পড়ে গেল। গ্রীকরা জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল। 

আর একটু হলেই প্যারিসে হাতে ধরে গ্রীকশিবিরমধ্যে টেনে নিয়ে: 
যেত মেনেলান। কিন্তু দেবী এাফ্রোদিতে এসে হঠাৎ এক কৃত্রিম মেঘাবরণ 
সি করে প্যারিসকে অদৃশ্য করে দিলেন । অদৃপ্ত অবস্থায় তাকে রাজপ্রাসাদে 
ভার শ্য়নবক্ষে নিয়ে গেলেন দেবী এ্যাফ্রোদিতে | হেলেনকেও তার ধরে; 
এমে তার সেবায় নিযুক্ত করলেন। 

রথে ভঙ্গ দিয়ে প্যারিস অকল্থাৎ পালিয়ে যেতেই জয়ের দাবি করতে: 
লাগল গ্রীকরা। তারা বলল, প্যারিস ম্পষ্টত: হেরে গেছে মেনেলাপের কাছে, 
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এবং প্যারিসের পরাজন় মানে উ়বাসীদের পরাজয় | . 
যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ণয় নিয়ে যখন দুপক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ড চলছিল 

তখন হর্গলোকে এক সভা বসল দেবতাদের মধ্যে। জিয়াস এই মর্ষে তার 
সত প্রকাশ করলেন ঘে ট্রয় অবরোধকারী গ্রীকদের ছাতে হেলেনফে সমর্পণ 
করা হোক। হেরা কিন্ত এত সহ্জে য়যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চাইলেন না। 
তিনি চান উয়নগরীর নিঃশেষিত পতন আর পরিপূর্ণ ধ্বংস । তাই তিনি 
দীর্ঘায়িত করতে চাইছিলেন এ যুদ্ধকে । হের! ভাই তার উদ্দেস্ঠসিছ্ির জন্ত 
প্যালাম এখেনকে আবার পাঠালেন । 

অবশেষে হেরার মনোবাগ্াই পুর্ণ হলে।। উ্রয়বাসীরা তাদের পন্গাজয় 
যেনে নিল না। উপরস্ত সহসা একটা তীর এসে মেনেলাসের গায়ে লাগায় তার 
গ| থেকে রক্ত ঝরতে লাগল । তা দেখে রাগে আগুন হয়ে উঠল রাজা 
এ্যাগামেনন | নৃতন উদ্ভমে যুদ্ধ শুরু করল অবার হৃপক্ষ । 

এবার গ্রীকবাহিনীর নায়ক হলো ডাওমীড। প্যালাস এথেন তাকে 
উত্তেজিত করে বললেন, তুমি হচ্ছ এযনই শক্তিধর বীর যার কাজ অন্য কোন 
বীর সম্পন্ধ করতে পারে না। যে পাথর তুমি একা তৃলতে পার তা দুজন 
বীর তুলতে পারবে না। ভাওমীড তখন সত্যি সত্যিই একটি বড় পাথর 
্রয়বীর ঈনিসকে লক্ষ্য করে ছু'ড়ল। পাথর ঈনিমকে এমন জোরে আঘাত 
করল যে সে পড়ে গেল। দেবী গ্যাঞ্কোদিতে তখন তার সাহায্যে এগিয়ে 
ন। এলে তখনি মৃত্যু ঘটত তার। গ্যাফ্রোদিতে তার আচলের মধ্যে ঢেকে 
রাখলেন তার পুত্র ঈনিসকে। 

এমন সময় ঈনিস দেখতে পেল দেবদত্ব তার রথের ঘোড়াগুলিকে গ্রীকর! 
নিয়ে যাচ্ছে । তখন সে তার মাকে একথা বলতেই দেবী এ্যাফ্রোদিতে 

সেগুলি আনার জন্য গ্রীকদের পিছু পিছু ছুটে গেল। কিন্তু ভাওমীড একটি 
তীরের আঘাতে নিবৃত্ত করল দেবীকে । তীরের আঘাত ছাড়াও বাক্যবাণে 
জর্জরিত করল সে দেবীকে । বলল, ছে প্রেম ও কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, 
যানুষকে ছলনার দ্বার মোহ্মুদ্ধ করাই তোমার কাজ। যুদ্ধক্ষেত্র তোমার 
যোগ্য স্থান নয়। বীরদের অস্ত্রবংকারে কেপে উঠবে তোমার কুক্থুমকোমল 
অন্তর। 
এ্যাফ্রোদিতে তখন সত্যি সত্যিই লজ্জা পেলেন । তিনি তখন তীর পুত্রের 

জীবনরক্ষার ভার এ্যাপোলোর হাতে দিয়ে রণদেবতা এযারেসের রখে চড়ে 
অলিম্পালে চলে গেলেন । এ্যারেসও ই্রয়ের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে 
সেদিন এক তীব্র আঘাত পান। 

দেবসব্াজী ক্রোও অদৃষ্ঠ অবস্থায় নেমে আলেন এ যুদ্ধে! প্যালাল 
এখেন অদৃষ্তভাবে ডাওমীতের রখের সারখিরূপে কাজ করতে থাকেদ। 
তিনি খাকেন একরাশ অধ্ধকায়ের রূপ ধরে। তবে অয়ং রপদেধত1 খ্যারেস, 
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বত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে যৃদ্ধকষেত্র ছেড়ে অলিম্পাসে পানিয়ে যেতেই 
দ্নেবীরাও ভয় পেয়ে গেলেন। 

এরপর ভাওমীডের সঙ্গে যুদ্ধ হলে! লাইপিয়ার রাজা সকাসের সন্ধে। 
কিন্তু তারা ঘখন বুঝতে পারল তাদের পিতাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল তখন তান 
আর পরম্পরের রক্তক্ষয় করতে চাইল ন!। এরপর যুদ্ধে অবভীর্ঘ হুনে! 
শ্রীকবীর এযাজাক্স। 

বীর ডাওমীভ আর গ্যাজাক্সের বীরত্ব নিজের চোখে দেখে চিন্তিত হয়ে 
পড়ল ছেকৃটর। সে রাজপ্রাসাদে গিয়ে তার ম! হেকুবাকে প্যালাসের মন্তিরে 
গিয়ে পূজো দিতে বলল । বলল, তোমরা গিয়ে দেবীর কাছে গিয়ে প্রার্থন। 
করো। তিনি যেন ভাওমীড আর গ্যাজ্াক্সের বীরত্বের বেগ প্রশমিত করে 
স্লাখেশ। 

মাকে একথা বলার পর হেকৃটর এগিয়ে গেল প্যারিসের কক্ষের দিকে । 
কারণ সে লক্ষ্য করেছিল ঘুদ্ধেক্ষেত্র থেকে তখন পালিয়ে আসার পর আর 
সে ফিরে যায়নি সেখানে । হেকৃটর দেখল তার ঘরে হেলেন ও তার 
সহচরীদের মধ্যে অললভাবে বসে অন্ত্র নিয়ে খেল। করছে প্যারিষ । 

প্যারিসের এই আলশ্য আর যুদ্ধবিমুখতা দেখে রাগে কাপতে লাগ 
'হেকুটর। চিৎকার করে বলল, তোমার জন্য যখন অসংখ্য বীর যুদ্ধে প্রাণবনি 
দিচ্ছে, তুমি তখন রমণীদের সঙ্গে আরাম কক্ষে বসে খেল| করছ ! ধিক, শত 
ধিক তোমাকে | 

হেক্টরের কথায় প্যারিস ও হেলেন দুজনেই লঙ্জিত হলো। আবার 
রণপাজে লজ্জিত হলো প্যারিস। এদিকে সেখানে আর না দাড়িয়ে 
হেকৃটর চলে গেল তার স্ত্রী এ্যাণ্ডোমেকের সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করার 
জন্য । 

হেকুটর দেখল তার স্ত্রী এযাণ্ডোমেক তার ঘরে নেই। সে তার 
সহ্চরীদের সে প্রাসাদ শীর্ষে গিয়ে সেখান থেকে যুদ্ধের গতিপ্রক্কাতি দেখছে। 
তার পাশে এক ধাত্রীর কোলে ছিল তার শিশুপুত্র এাপটায়ান্টাক্স। 

হেক্টর ডেকে পাঠাতেই এ্যাণ্ডেোমেক তার কাছে এলস। এসেই তাকে 
অন্গরোধ করল মে যেন আজযুদ্ধে না যায়। যুদ্ধে না গিয়ে বরং সে যেন নগরীর 
ভিতরে থেকে নগর রক্ষার কাক্স করে। 

কিন্তু হেকৃটর বলল, তা হয় না পরিয়ে! জোষ্ঠ ভ্রাতারূপে যুদ্ধে সবাগ্রে 
'আমার যাওয়াই উচিত। কর্তব্যের খাতিরে একাজ আমায় করতেই হৰে। 
আমি তোমাকে ভালবাসি ঠিক, কি্ত দেশের মম্মমনকে আমি আরও বেশী 
ভালবাসি। 

এইভাবে ভয়ঙ্কর এক বিপদের আভাস বুকে নিয়ে ভারাক্রান্ত হ্বায়ে 
বিদায় নিল হেকুটর। তার কেবলি মনে হতে লাগল হয়ত তার এ যুদ্ধে 
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মৃত্যু ঘটবে এবং ট্রয়ের ধ্বংলের পর তারন্ত্রীপুত্রকে দাসত করতে হবে ভবিষ্তে। 
হেকৃটর বর্ম পরে রণসাজে সজ্জিত হয়ে চলে গেলে এ্যাণ্ডোমেক তার 
স্হচরীদের নিয়ে অস্তঃগুরে চলে গেল। 

হেকৃটর ও প্যারিল ছুজনে গিয়ে একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেই 
ডুপক্ষই যেন এক নৃতনতর উগ্যমে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। হেকৃটর বলল, 
চলে এস তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর কে আছে । 

হেকৃটরের কথ শুনে মেনেলাস এগিয়ে আসছিল । কিন্তু এ্যাগামেনন 
তাকে নিবৃত্ত করল। সে ভাবল হেকুটরের মত অতুলনীয় বীরের সঙ্গে 
মেনেলাপের যুদ্ধ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের কুষ্ঠ ও দ্বিধার জন্য 
নেস্টার তাদের ভত্খসনা করল । অবশেষে পারিসের সঙ্গে যুদ্ধ করার ভার 
পড়ল বীর গ্যাজাক্সের উপর | 

প্রথমে বর্শা আর তীর নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল প্যারিস আর 
এাজাক্সের মধো ৷ তার পর দেখতে দেখতে দুজনের অন্ত্রই যখন তীক্ষতা 
হারিয়ে ভোত! হয়ে উঠল তখন তারা বড় বড় পাথর নিয়ে আক্রমণ 
করল পরস্পরকে । কিন্তু এই দ্বৈত যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ণীত হবার আগে 
সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠল। তখন যুদ্ধের নীতি অন্রসারে তার! যুদ্ধ থামিয়ে 
পরম্পরকে অভিনন্দন জানিয়ে আপন আপন শিবিরে চলে গেল। 

সেরাত্রিতে ফোন পক্ষের শিবিরে কেউ বিশ্রাম করল না। কারণ 
দেদিন এই মর্মে এক চুক্তি হয় যে রাত্রির অন্ধকারে উভয় পক্ষে মত 
সৈনিকদের সংকার করা হবে। তাদের মৃতদেহ ভন্মীভূত অথব! সমাধিস্থ 
কর। হবে। তাই সারা রাত্রিধরে এই নিরে ব্যস্ত হয়ে রইল উভয় দলের 
পৈশ্তর!। গ্রীকর। তাদের শিবিরের চারদিকে এক প্রাচীর নির্মাণ করে 
রাতারাতি । ওদিকে ট্রয়বাপীরা তাদের ক্ষয়ক্ষতির কথ! ভেবে হেলেনকে 
ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্টে এক পরামর্শসভার আয়োজন করল। তারা 
বলাবলি করতে লাগল হেলেনকে গ্রীকদের হাতে প্রত্যর্পণ করলেই সমন্ত 
অবরোধ থেকে যুক্ত হবে তাদের রাজধানী । যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে 
মুক্ত হবে সারা দেশ। 

কিন্তু প্যারিস বলল, সে হেলেনকে ছাড়বে না, তার বদলে স্পার্ট থেকে 

অ.না সমস্ত ধনসম্পদ ফিরিয়ে দেবে । রাজা প্রিয়াম তখক এই কথা জানিয়ে 
এক দৃতকে পাঠালেন গ্রীকশিবিরে | 

কিন্তু গ্রীকর! রাঁজী হলে না এ প্রস্তাবে । তার। বলল পারিস হেলেনকে 
তাদের হাতে প্রতার্পণ না করলে কোন সন্ধি হবে না । এমন সময় কয়েকটি 
মদের জাহাজ তাদের দেশ থেকে গ্রীকশিবিরে এসে পৌছানোর ফলে 
তাদের সযরোছ্যম আবার বেড়ে গেল। 

এদিকে স্বর্ঁলোকেও এক সভা বসল দেবতাদের মধ্যে। দেবরাজ 
পুরাণ--৯ 
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জিয়াস দেবতাদের কোন না কোন পক্ষে যোগ দিয়ে কাজ করার জন্য আদেশ 
দান করলেন। কিন্ধু থেটিসের কাছে তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির খাতিরে 
জিয়াস স্বয়ং গ্রীকদের বিরুদ্ধে অপ্রিয় হয়ে উঠলেন। রাত্রির অবসান 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বজনিক্ষেপের মাধ্যমে এক অশুভ সংক্ষেত দান করলেন 
তিনি গ্রীকদের। 

সত্যি সতাই দেখা গেল বারে। দিন ধরে গ্রীকরা প্রচুর বীরত্বের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেও কিছু করতে পারল না। অনেক গ্রীক গন্য প্রাণ দিয়েও 
ট্র়সেনাদের রণক্ষেত্র থেকে হটাতে পারল না। স্বৃতরাং সেদিনকার যুদ্ধে 
উ্রয়সেনাদেরই বিজয়ী মনে হলো । 

তা দেখে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে উঠল রাজ! এাগামেনন । বিষগ্জর অস্তরে 
দূত পাঠিয়ে সমস্ত গ্রীক সেনানায়কদের ডেকে পাঠাল তার শিবিরে । নতুন 
করে তৃলল পশ্চাদ্ধাবনের কথাটা! । বলল, যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই। 
দেবতার! স্বয়ং যখন উ্য়দের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন তখন 
আমাদের পক্ষে এ যুদ্ধে জয়লাভ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অতএব আর 
লোকক্ষয় না করে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত । 

সকলে এ[গামেননের কথা নীরবে শুনল । কিন্ত কেউ কোন কথা বলল 
না। অবশেষে ভাওমীভ বগল, কেউ না করে, সে এক্তা শেষ পর্য্ত যুদ্ধ করে 
যাবে ট্রত্রের পত্তন ন। হওয়। পর্যন্ত । মেনেলাসও ডাওমীভকে সমর্থন করে 

বলল সেও ডাওমীডের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাবে । বৃদ্ধ নেস্টার তখন এ্যাগামেননকে 
তার মুখের সামনে ধিক্কার দিয়ে বলল, শুধু তার জন্তই আজ গ্রীকরা এই 
শোচনীয় পরাজয়ের সন্মুখীন। তার জন্য আজ একিলিসের মত অলমসাহসিক 
ও অগ্রতিদ্ন্দী বীর অলস অকর্মন্য হয়ে বসে আছে। 

সব কথা শুনে অনগতপ্ত হয়ে উঠল রাজ! এাগামেননের অন্তর । সে 
নিজের দোষ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে তার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রস্তত হয়ে 
উঠল | সে বলল, সে ক্ষতিপূরণে প্রস্তত আছে । সে আরও বলল, সে 
এই মুহূর্তে দূত পাঠাবে একিলিসের শিবিরে । বহু উপঢৌকনসহ শাস্তির 
প্রস্তাব পাঠাবে তার কাছে। একিলিসকে সে উপহারন্বরূপ দেবে দশটি 
ব্ণমুদ্রা, কুড়িটি সোক্কার ফুলদানি, সাতটি পানপাত্র আর বারোটি অতুলনীয় 
ক্রতগামী অশ্ব। তাছাড়া একিলিসের প্রিস্গতমা বন্দিনী ব্রিসেইপকে তাব্র 
হাতে ফিরিয়ে দেবে । ব্রিসেইসের সঙ্গে যাবে সাতটি সুন্দরী বন্দিনী। তার 
উপর ট্রয় থেকে যে সুন্দরী নারীরা বন্দিনী হয়েছে তাদের থেকে কুড়ি জনকে 
সে বেছে নিতে পারবে । এরপর যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে তার কন্তাদের এক্ক- 
জনকে বিষে করতে পারবে এবং পে বিয়ের যৌতুকম্বরূপ সাতটি নগর সে দান 
করবে-একিলিসকে । এত কিছু দান ও উপহারের বিনিময়ে এক্িলিপকে শুধু 
তার শিবির থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে হবে হেকৃটরের বিরুদ্ধে। 



গ্রীকপুরাণ কথ। ১৩১ 

উপস্থিত সকলের হয়ে নেস্টার সম্মতি জানাল রাজ। এ্যাগামেশনের 

প্রস্তাবে । ঠিক হলো এাগামেননের প্রস্তাধিত উপডৌকনগুলি তিনজন বীর 
একিলিসের কাছে বহুন করে নিয়ে যাবে গ্রীক শিবির থেকে । 

তারা হলো বীর ওভেসিয়াস, গ্যাজাক্স আর ফোনিক্স। একিলিসের 
যৌবনকালে ফোনিক্ম ছিল তার গৃহশিক্ষক । দুজন প্রহরী গেল তাদের সঙ্গে । 
নিছুটা বেলাভূমির সপর দিয়ে গিয়ে গ্রীকশিবিরের শেষপ্রান্তে গিয়ে হাজির 

হলো তাত।। ভারা এ-চলিপের মিজন্ব শিবিরে গিমে দেখল তার 

অন্তর বন্ধুকে বীণ। বাজিয়ে শোনাচ্ছে একিলিস । দৈনন্দিন ট্রববযুদ্ধের কোন 
ঢেউএর আঘাত একটু দিচলিত করে তুলতে পারেনি তার শাস্তনির্জন 

জীবনযাত্রাকে । 
গ্রীকবীরেরা এক্লিসের সঙ্গে দেখা করার বক্ষে সঙ্গে বীণ! ফেলে উঠে 

দাড়াল একিলিস। সঙ্গে সঙ্গে খাগ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা! *রল অতিথিদের 
জন্য | বলল আগে তারা খাগ্ঠ পানীয় গ্রহণ না করলে সে কোন কথা শুনবে 
না তাদের । 

ভোজনপর্ধ শেষ হয়ে গেলে ওডেসিয়াস একিলিসের স্বাস্থ্য পান করে 

তাদের আসার কারণ বলল । বলল তার নিজের ব্যবহারে নিজেই অনুতপ্ত 
হয়েছে রাজা এ্যাগামেনন | তার অন্ুতাপের নিদর্শনত্বরূপ এই সব উপচোৌকন 
পাঠিয়েছে বীর একিলিসের কাছে। 

ওডেসিয়াসের সব কথ। মন দিয়ে শুনল এঁকলিস। কিন্তু রাজ। 
এাঁগাষেননের প্রতি পুরনে। রাগট! কিছুমাত্র প্রশমিত হতল। না তার । 
ওডেসিয়াসের কথার উত্বরে সে তার উপর এাগাযেনন যে অন্তায় ও 
অবিচার করেছে তার পুনরুক্তি করল । তারপর বলল, কামিনী কাঞ্চন লাভই 
যদি তার এখানে আপার উদ্দেশ্য হত তাহলে তা নিজের চেষ্টাতেই লাভ 
করতে পারত সে। স্তত্তরাং এ সবে কোন প্রয়োজন নেই তার । 

ওডেসিয়াম বলল, হেকৃটর আস্ফালন করে বলছে গ্রীক শিবিরে তার 
সমকক্ষ কোন বীর নেই। একিলিল বলল, কেন, তোমাদের শিবিরের ধারে 
পাচীর তুলে হেকৃটরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে! নিজেদের । এই বলে 
এণাগামেননের পাঠানে। সব উপহার ও উপটৌকন প্রত্যাধ্যান করল একি লন । 

বলল, এপবে আমার কোন প্রয়োজন নেই । এমন কি ফোনিক্ের অন্থরোধেও 
কান দিল না। তবে একিলিসের শ্রত্যাখানের মধ্যে কোন রূঢ়ত। ছিল না| 
সৌজন্তের বিন্দুমাত্র অন্ডাব ছিল না তার আচরণে । সে শাস্ত ও মিষ্টি কথায় 
সকলের সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল । তাদের যাবার আগে একপাত্র করে 

মদ পান করাল । 

অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে গেল শ্রীকবীরেরা। গিয়ে প্রথমে 
রাজ। এ্াগমেননকে বলল এ কলিন তার উপরে এখনে। দারুণ রেগে আছে । 



১৩২ গ্রীকপুরাপ কথ! 
একিলিলের কাছে তাদের দৌত্যকার্য নিশ্কল হয়েছে প্রনে ভীত হয়ে উঠল 

গ্রীকরা। একমাত্র ডাওমীড একটুও ভয় পেল না। বরং সে হেকুটরের 
প্রতিহন্দীরূপে যুদ্ধ করার জন্ত প্রস্তুত হয়ে উঠল। প্রভূত উৎসাহ দেখাতে 
লাগল এ যুদ্ধের জন্ত। 

যাই হোক, সে রাত্রিতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল না রাজ! এ্যাগামেনন । 
অশান্ত চিত্তে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে বেড়াতে লাগল । একিলিস 
এ যুদ্ধে যোগদান না করায় দিনে দিনে ভয় তার বেড়ে যাচ্ছিল। সে বেশ 
বুঝতে পারল এ যুদ্ধে সহজে জয়লাভ করা যাবে না। বুঝল এ যুদ্ধ সাধারণ 
যুদ্ধ নয়। 

এদিকে ওডেপিয়াস ও ডাওমীভ দুজনে মিলে রাতের অন্ধকারে গোপনে 
শত্রু শিবিরে গিয়ে ডোলোন নামে এক ট্রয়সেনাকে বেকায়দায় ফেলে 
শত্রুপক্ষের সামরিক অবস্থার কথা সব জেনে নিল। তারপর তাকে হতা। 
করে কতকগুলো সাদ! ঘোড়া লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে এল । 

পরদিন সকালে রাজ' এাগামেনন ষরীয়া হয়ে গ্রীকসেনাদের উত্তেজিত 
করতে লাগল । যুদ্ধ শুরু হতে দেখা গেল প্রথম দিকে গ্রীকরা জয়লাভ করতে 
লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল ৷ শত্রুপক্ষের এক 
বর্শার আঘাতে আহত হয়ে শিবিরে গিয়ে নিশ্রাম নিতে বাধ্য হলো 
এাগামেনন। তার সঙ্গে ডাওমীডও আহত হলো। হেক্টরের আক্রমণের 
গ্রনূল ঢেউটাকে গ্রীকদের মধ্যে কেউ প্রতিহত করতে পারল না । 

তার উপর প্যারিসও দেদিন তার সব আলম্য ও অকর্মণ্যতাকে ঝেড়ে 
ফেলে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল । সেদিন উ্রয়সেনাদের আক্রমণাত্মক 
প্রবলতার বিরুদ্ধে দাড়াতে পারুল না গ্রীকরা । তারা শিবিরে গিয়ে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হলো। তখন তাদের শিবিরের চারিদিকে নিমিত প্রাচীরে 
ক্রমাগত আঘাত হেনে হেনে তার কয়েকট। জায়গ' ভেঙ্গে দিল ট্রয়সেনার। 
তখন সমুদ্রদেবতা পেন এসে দয়া করে তা মেরামত করে দ্দিলেন। ট্রয়ের 
প্রতি পুরনো বিদ্বেষের কথা তথনে। পর্যস্ত ভুলতে পারেননি পসেডন। তিনি 
কালচাসের ছদ্মরূপ ধারণ করে গ্রীকদের শিবিরে গিয়ে উত্তেজিত করতে 
লাগলেন তার্দের। তিনি গ্রীকসেনাদের বড় ও ছোট এই ছুই এ্যাজাক্স 
ভ্রাতার অধীনে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করতে বললেন । 

একমাত্র শুধু পসেডন নন, ট্রয়ের বিরুদ্ধে আরো অনেক দেব দেবী এগিয়ে 
এলেন। হের! যখন দেখলেন, তার স্বামী জিদ্নাস উ্য়বাসীদের জয়ী করার 
জন্ত আবার কিছু করতে পারেন তখন তিনি এাাফ্রোদিতের কোটিবন্ধনীটি 
একবার চেয়ে নিয়ে এসে ত1! পরে মোহিনী মৃতিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে 
এমনভাবে হাসলেন যাতে তাঁর কোলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন জিয়াস। 
'৬লক্ষ্ছ পরে সহসা! যখন জেগে উঠলেন জিয়াস তখন দেখলেন ট্রয়সেনার! 



গ্রীকপুরাণ কথা ১৩৩ 

পিছু হটে পালাচ্ছে আর পমেডনের তৎপরতায় গ্রীকরা জয়লাভের পথে ক্রু 
অগ্রসর হচ্ছে। গ্রীকবীর এযাজাক্সের দ্বারা নিক্ষিপ্ত এক পাথরখণ্ডের আঘাতে 
ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে হেকুটর। 

যুদ্ধের জয়পরাজয়ের পাল্লা আবার ঘুরিয়ে দেবার জন্ত সচেষ্ট হয়ে উঠলেন 
দেবরাজ জিয়াস। প্রথমে তিনি তার সঙ্গে প্রতারণ| করার জন্ত তার স্ত্রীকে 
ভিরঙ্কার করলেন । তারপর তিন দাইবিলকুক পণেডপুনর কাছে পাঠীলেন। 
বললেন, পসেডন যেন তাব সমুদ্রগর্তস্থ সাসভব'নে চলে যায়। তাবপব 

এাপোলোকে পাঠালেন হেকৃটরকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য। 
ট্য়সেনাদদের উৎসাহিত করে তোলার ভারও এাপোলোর উপর দিলেন 
জিয়াস | 

স্র্যদেধত। এা(পোলোকে সহায় এবং নেতা হিপাবে পেয়ে দ্ধিগুণীক্কৃত 
উদ্ধমে ও উদ্দীপনায় যুদ্ধ করে যেতে লাগল উ্য়সেনারা | গ্রীকরা আবার পিছু 
হটতে লাগল ! পিছু হটতে হুটতে গ্রীকসেনারা তাদের প্রাচীরবেষ্টিত শিবির 
ছেড়ে তাদের রণতরীগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিলন। এাজাক্স ও তার ভাই 
টিউপার কোনক্রধেই ঠেকিয়ে রাখত পারল ন' ঈদহুলনাদের | অতুৎ্সাহী 
ট্য়সেনারা তখন গ্রীকদের জাহাজে আগুন ধরাবার চেষ্ট। করতে লাগল। 

একিলিস যখন নিজের চোখে দেখল উ্য়সেনারা আগুন ধরাচ্ছে গ্রীকদের 
জাহাজে, তার ফলে তারা আর দেশে ফিরতে পারবে না, তখন সে শুধু 
পাট্রোক্লাসকে পাঠাল যুদ্ধের প্রকৃত খবর কিতা জানার জন্য। কিন্তু নিজে 
যুদ্ধে যোগ দেবার কথা একবার ভাবলও ন।। কিন্তু যুদ্ধের খবর আনতে 

গিয়ে দুঃখে অভিভূত হয়ে গেল প্যাট্রোক্লাসপ। সে তাব বন্ধু একিলিসের কাছে 
এসে অস্তররপূর্ণ চোখে প্রার্থন! করতে লাগল, তুমি না যাও, অন্ততঃ: আমাকে 
পাঠাও এযুদ্ধে। গ্রীকরদের এই অপমানে আর আমি স্থির থাকতে পারপ্ছি 
না। 

একিলিস প্যাট্রোক্লাসকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন রণসাজে। 
নিজের রথে তাকে চাপিয়ে সারথি অটোমীডনকে পাঠালেন রথ চালানোর 
জন) । দুটে। শর্ত তিনি আরোপ করলেন প্যাট্রোক্লাসের উপর । প্রথম কথা, 
প্যাট্রোক্লাস যেন বেশীদূর ন৷ ঘায়, সে শুধু যেন ্রয়সেনার্দের তাড়া করে 
গ্রীকশিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এর বেশী সে যেন কিছু না 
করে। আর একট! শর্ত, প্যা্টোক্লাস যেন যুদ্ধে হেক্টরের সম্মুখীন হতে ন] 
যায়, কারণ হেকৃটর একমাত্র তারই হাতে বধ হবে| 

প্াট্রোক্লাস একিলিসের বর্ম পরে যুদ্ধে নাষতেই তাকেই একিলিস ভ্তেবে' 
ভয় পেয়ে গেল গ্রীকষেনারা। তারা সন্্াসে কাপতে লাগল। যুদ্ধের গতি 
আবার ফিরে গেল মহসা। গ্রীকশিবিরের সীমানা থেকে তাড়াহুড়ো করে 
পালাতে গিয়ে উয়সেনাদের অনেক রথ ভেঙে গেল । 



১৩৪ গ্রীকপুরাপ কথা 

য়সেনাদের তাড়। করে নিয়ে গিয়ে টরয়ছু্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল প্যাট্রো- 

ক্লাস। কিন্ত আপন বীরত্বের মদে মত্ত হয়ে একিলিসের কথ! সব তুলে গেল 

সে। সেট্রয়ের দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গার জন্য চেষ্টা করতে লাগল । তখন 

এাপোলো তাকে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে এ প্রাচীর সে ত 

দুরের কথা, স্বয়ং একিলিসও ভাজতে পারবে ন1। 
দর্গপ্রাচীর ছেড়ে দিয়ে প্যাট্রোক্লাস তখন হেকৃটরের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হলো। 
প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে নাযতেই এ্যাপোলো নিজেই মেঘের আড়াল থেকে 

এমন একটা পাথর দিয়ে আঘাত করলো তাঁকে যে সে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল । 
হেক্টর তখন অনাধাসে তার উদ্ধত বর্শ! নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাাট্রোরু'সের 

উপর । সেশানিতু তীক্ষ বর্শাফলকটি আমূল বসিয়ে দিল তার বৃকে। 

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় পাাট্রোক্লাস হেকুটরকে বলে গেল, তোমার 

আত্মাও শীঘ্রই আমার কাছে যাবে। একিলিসের হাতে অচিরেই মুত, 
হবে তোমার । 

এবার পাটোক্র।সের মুতদেহট। নিয়ে টানটান করতে লাগল দুপক্ষে । 
একদিকে হেকুটরের নেতৃত্বে একদল উ্রয়সেনা আর অন্যদিকে এাজাঝ্ের 

নেতৃত্বে একদল গ্রীকসেনা জোর করে প্যাট্রোক্লাসের মৃন্দেহটাকে আপন 
আপন শিবিরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল । ব্বর্গলোক হতে তা 

দেখে জিয়াস অনশেষে এমন এক ঘনঘোর অন্ধকারজাল বিস্তার করলেন যাতে 
কেউ কিছু দেখতে পেল না । তখন উভয়পক্ষই নিরস্ত হলো। [াকছুক্ষণ পর 
আবার আলো ফুটে উঠলে এাজাক্স মৃতদেহটাকে নিয়ে গেল গ্রীক শিবিরে ! 

প্যাট্টোক্লাসের মৃত্যুর খবরট। অবশেষে একিলিসের কানে গিয়ে গপৌছল | 
সে খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে এত জোরে তিনবার ধ্বনি দিল একালস যা 
গুনে ট্রয়সেনার৷ ভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল । 

পাইন কাঠ দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি তার নির্জন শিবিরে একিলিস তার 
অস্তরঙ্গ বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের প্রত্যাবর্তনের জন্ত অপেক্ষা! করছিল অধীর আগ্রহে । 
এমন সময় প্যাট্রোক্লাসের পরিবতে নেস্টারপুত্র এ্যার্টিলোকাস এসে তাকে 
দিল ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদট1। বলল, প্যাট্রোক্লাস নিহত হয়েছে হেকুটরের হাতে 
আর হেকৃটর তার গ| থেকে তার বর্ষটা খুলে নিয়ে গেছে। 

জলদেবী থেটিস তা জানতে পেরে ছুটে এলেন পুত্রকে সাস্বনা দেবার জন্য । 
বললেন, ন্বর্গ থেকে তিনি একটা ছুর্ভেন্চ বর্ম এনে দেবেন যা পরে সে যুদ্ধ করবে 
হেকৃটরের সঙ্গে । এমন সময় হেরাও ব্বর্গ থেকে আইরিসকে পাঠিয়ে দিলেন 
একিলিসকে উত্তেজিত করার জন্ । কিন্তু প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহটি একিলিসের 
শিবিরে নিয়ে আপার সঙ্গে জে শোকে মুহ্যমান হয়ে উঠল একিলিস। 
তার উপর রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল চারদিকে । সারা রাত্রি ধরে 
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শাবকহার! সিংহীর মত্ত শোক করতে লাগল একিলিস। তার ক্রোধতণ্ত অবিরল 
অশ্রবর্ষণে সিক্ত হয়ে উঠল প্যাট্রোর্লাসের মৃতদেহের প্রতিটি অঙ্গ গ্রত্যঙ। 

এদিকে সকাল হতে না হতেই থেটিস স্বর্গ থেকে তার কথামত অগ্রিদ্দেবতা 
হিফাস্টাসের কাছ থেকে এমন একটি উজ্জল বর্ম নিয়ে এসে তার পুত্রকে 
দিলেন যা দেখে এক নতুন গর্ব ও সমরোদ্দীপনায় ফুলে উঠল একিলিসের 
বুক। সে তখন লক্ষে সঙ্গে ছুটে গেল রাজ। এযাগামেননের কাছে। বলল, 
তৈরি হও তোমরা) সব কিছু ভূলে সব মান অভিমান ঝেড়ে ফেলে যুদ্ধ করব 
আমি । আমার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব আমি। 

রাজ। গ্যাঙ্গামেননও অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাইল এঁকলিসের ক্কাছে । 
ব্রিসেইসকে সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল একিলিসের শিবিয়ে। ভার 

প্রতিশ্রত উপঢৌকনগুলিও সব দিতে চাইল একিলিসকে । কিন্তু তার 

উত্তরে একিলিল বলল, এখন প্মামি কোন কিছুই চাই না । চাই শুধু যুদ্ধ 
আর হেকৃটরের রক্ত। 

ওডেসয়াপ সঙ্গে সঙ্গে এক ভোজনভার আয়োজন করল গ্রীকবীরদের 
পুনমিলন উপলক্ষে | ঝড়ের বেগে তার শিবিরে ফিরে গিয়ে তার বর্ম পরে 
আর অগ্ত্রগুলি নিয়ে তার রথে রাখশ একিলিস। তার রথের প্রিয় 
ঘোড়াগুলিকে সম্বোধন করে বলল, পাট্রোক্লাসের মত আমাকেও যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে ফেলে এসো ন! তোমরা । 

একথায় ঘোড়াছুটি ক্ষণিকের জন্ত থেষে মানুষের মত কে উত্তর করল, 

আজ আমরা তোমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আমলেও তোমার মৃতুর আর 
বেশীদিন বাকি নেই । 

একিলিস তখন বলল, ত হোক। জানি আমি মরব, তবু ট্রয়কে ধ্বংস 
করতেই হবে। 

একিলিসের নেতৃত্বে তখন এক বিশাল গ্রীকবাহিনী সমবেত হলো 
রগপ্রাস্তরে স্কামান্দার ও সাইময় নদীর ধারে । দুপক্ষে শুর হলে! তুমুল যুদ্ধ। 

তা দেখে স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে বসল এক পরামর্শসভ1। দেবরাজ 
জির়াস বললেন, নিয়তির বিরুদ্ধে আমি যেতে পারৰ না| যে পক্ষের ভাগ্যে 
যা আছে তা! ঘটবেই। দেবতার! তখন ছুভাগে ভাগ হয়ে দুপক্ষের হয়ে যুদ্ধ 
করতে লাগল । হেরা, প্যালাস এখেন, পসেডন, হামিস আর হিফাস্টাস 
গ্রীকপক্ষে আর এ্যারেস, প্যাপোলো। আর্তেমিস আর এ্যাফোদিতে ট্রয়পক্ষের 
হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন । 

এদিকে একিলিস মাত্র বারে! জন বন্দী ছাড়া আর কাউকে ক্ষমা করল না। 

ষুদ্ধকালে তার পথের দুধারে ষে কোন ব্ররসেনাকে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা 
করতে লাগল সে নিধিচারে। শুধু বারো! জন শত্রুপক্ষের বন্দীকে প্যাট্রোক্লাসের 
চিতানলে আহুতি দেবার জন রেখে দিল । 
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একিলিসের অব্যর্থ অন্ত্রাঘাতে এত উ্য়সেন! নিহত হতে লাগল যে স্তুপান্কত 
শবে ভরে ঘেতে লাগল স্কামান্দার নদীর বুক। নদীদেবতা তখন একিলিসের 
উপর জ্বেন্ধ হয়ে ফুলে উঠে এমন জলোচ্ছাপের সৃষ্টি করল যে তাতে রণপ্রাস্তর 
ভেসে যাবার উপক্রম হলে! । তখন অগ্রিদ্দেবত। হিফাস্টাস অগ্রিবর্ধণের দ্বারা 
সেই জলোচ্ছাসকে বন্ধ করে দিলেন। প্যালাস এখেন নিজে এমন একটি 
পাখর ছুড়ে এযারেসকে মারলেন যে তাতে এণারেস হাত পা ছড়িয়ে 
পড়ে গেল যাঁটিতে । এাঞফ্রোদিতে তার সাহায্যে এগিয়ে এলে তার উপরেও 
একটা পাথর ছুড়ে তাকে ফেলে দিলে । 

ভীত সন্ত্রস্ত ট্রয়সেনারা যখন ট্রয়নগরীর মধ্যে ছুটে ঢুকতে লাগল, 
এ্যাপোলো! তখন নিজে দাড়িয়ে রইলেন নগরদ্বারের সামনে । শত্রুপক্ষের কেউ 
যাতে তার মধ্যে ঢুকতে না পারে এজন্ত পাহারা দিতে লাগলেন তিনি। 
হেকৃটর তখন একা একিলিসের প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে যুদ্ধের জন্য । দুর্গপ্রাকারের 
উপর থেকে তার পিতামাত। হাত বাড়িয়ে এ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার জন্ত 
চেষ্টা করছিল | একিলিসকে তার দিকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসতে 

দেখে হেকৃটরেরও ভয় হচ্ছিল । বৃদ্ধি ও বিচক্ষণতা তাকে সরে যাবার জন্ট 
চাপ দিচ্ছিল ভিতর থেকে । অন্ত দিকে লজ্জা! আর অপমানের ভয় অনুপ্রাণিত 
করছিল তাকে যুদ্ধে। 

কিন্তু একিলিস তার কাছে এসে পড়লে আর দাড়িয়ে থাকতে পারল না৷ 

হেকৃটর। যে ভয় সে কখনো কোন যুদ্ধে কোন মানুষ বা দেবতাকে দেখে 
করেনি সেই ভয়ের আশ্চর্য শিহরণে সমস্ত অঙ্গ অবশ হয়ে আসতে লাগল 
তার। সে প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু কোথায় পালাবে? 
নগরদ্বার তখন রুদ্ধ। একিলিসের রথ তার উপর শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে 
অনুসরণ করছে নির্মমভাবে । শিকারী বাজপাখির সামনে পলাযনরত 
শ্বাসরুদ্ধ কপোতের মত হেকৃটর ছুটতে লাগল । তার অসহায় পিতামাতার 

সকরুণ দৃষ্টির সামনে নগরপ্রাচীরটাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল হেকৃটর তবু 
কোথাও আশ্রয় পেল না। পরিব্রাণের কোন উপায় পেল ন! একিলিসের 
অবার্থ আঘাত থেকে । খএ্াপোলে। হেকুটরকে দান করলেন অকাস্ত গতি । 

কিন্ত এর বেশী তাকে কেউ কিছু দিতে পারল না। 
অলিম্পাসে তখন জিয়াস একটি সোনার দাড়িপাল্লায় হেকৃটরের ভাগ্য 

নির্থয় করতে লাগলেন । কিন্তু দেখা গেল হেকুটরের ভাগ্য নরকের দিকে 
ঝুঁকে পড়ল । স্থৃতরাঁং হেকুটরকে. মরতেই হবে । 

হেকটর যখন সকরুণ দৃষ্টিতে শেষবারের মত নগরদ্বারের পানে একবার 
তাকিয়ে দেখল ঘার রুদ্ধ এবং একিলিস সে দ্বারপথে এক দুর্লজ্ব্য বাধা সৃষ্টি 
করে রেখেছে, তখন সে মরীয়া হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হলো । 

প্রথমে একিলিস আর হেকুটর দুজনেই তীর ছুঁড়তে লাগল পরস্পরকে লক্ষ্য 
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করে। কিন্তু দুজনের ভীরই লক্ষ্যত্র্ট হওয়ায় হুজনে দুজনের কাছে এদে 
যুদ্ধ করতে লাগল । হেকৃটরের গায়ে প্যাট্রোক্লাসের বর্মটা দেখে আরও রেগে 
গেল একিলিস । আগুনের মত জলে উঠল সে। সে দেখল হেকৃটরের 
একমাত্র কাধ আর গলাটা অনাবুত আছে । আর সবই বর্ম দিয়ে চাকা। 
সেই অনাবৃত গলদেশে তার মুক্ত ভরবারিট! আমূল বসিয়ে দিল একিলিস। 
ইাপাতে হাপাতে রক্তাক্ত দেছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হেক্টর! শুধু একটা 
কথা কোন রকমে একিলিসকে বলল, আমার মৃতদেহটা দয়া করে 
সৎকারের ব্যবস্থা করো। 

একিলিস তার উত্তরে বলল, হ্থ্যা, তোমার মৃতদেহের উপযুক্ত সৎকারই 
করব। কুকুর আর শকুনিদের দিয়ে তা খাওয়াব। 

হেকৃটর তখন ক্ষীণ কণ্ঠে শেষবারের মত বলে গেন, তোমারও মৃত্যুর 
দিন ঘনিয়ে আসছে। 

একিলিস এবার ছেকৃটরের গা থেকে বর্ণটা খুলে নিল । তারপর তার মৃত" 
দেহের পা ছুটে! বেধে তার রথের পিছনের দিকটাতে বেঁধে দিল । গ্রীকসেনার। 
উল্লাসে ধ্বনি দিতে লাগল । ট্রয়নগরীর পতন এবার অনিবার্য ভেবে রাজ- 
প্রাসাদের অন্তঃপুর থেকে ক্রন্দনধ্বনি উঠতে লাগল । 

বুদ্ধ রাজ! প্রিয়াম ও রাণী যখন কুর্গপ্রাকার থেকে দেখলেন তাদের 

প্রিয়তম পুত্র হেকুটরের বিকৃত মুতদেহটি চলমান রথের সঙ্গে হ্যাচডাতে 
হ্যাচড়াতে চলেছে তার পিছু পিছু তখন তারা! শোকে দুঃখে মাথার চুল 
ছি'ড়তে লাগলেন । হেকৃটরপত্বী এাগ্োমেকও প্রাসাদশীর্য থেকে এ দৃশ্থ 
দেখে যৃছিত হয়ে পড়ল । 

প্যাট্রোক্রাসের চিতার পাশে হেকুটরের মুতদেহটাকে ফেলে দিল 

একিলিস | প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে প্াট্রোক্রাসের 
শেষকৃত্যের ব্যবস্থা! করল রাজ! এ্যাগামেনন । শবদাছের জন্য যে বিরাট 

চিতাগ্থি প্রজ্ছলিত হলে! তাতে শবের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মেষ ও বলদ, 
চারটি বড় ঘোড়া, ছুটি গৃহপালিত কুকুর এবং সব শেষে বারো জন বন্দীকে 
দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কর। হলে! সেই চিতাগ্সিতে | 

সারা রাত ধরে জলতে লাগল সে চিতার আগুন। একিলিপের প্রার্থনায় 
দেবতারা অনুকূল বাতাস দান করে মে আগুনকে বাচিয়ে রাখলেন সারারাত। 

'মাঝে যাঝে তাতে মদ আর তেলঢালা হতে লাগল আহুতিম্বরূপ। সকাল 

"হলে মদ ঢেলে চিভার আগ্তন নিভিয়ে প্যাট্রোক্লাসের দেহভন্ম একটি পাত্রে 
রেখে দিল একিলিস । প্যাট্রোক্লাসের সেই ভক্মপাত্রটি এক জায়গায় রেখে তাঁর 
উপর একটি সমাধিস্তস্ত গড়ে তুলতে চাইল। 

এর পর প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু উপলক্ষ্যে অস্ত্যে্িক্রীড়া গুরু হলে তাতে 
একিলিস ও এ্যাগামেনন ছুজনেই মৃতের সম্মানার্থে মোট। টাকার বাজী 
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ধরল। এতে এই দুই জন বীরের বন্ধুত্ব আরে! গাঢ় হয়ে উঠল । ফলে: 
এরপর যে যুদ্ধ শুরু হলো তাতে একিলিস নেতৃত্ব করতে লাগল 
গ্রীকবাহিনীর । 

এদিকে ট্রয়নগরীতে শোকের বস্তা বয়ে যেতে লাগল অব্যাহত গতিতে ।' 
প্রতিদিন একিলিস যখন হেকৃটরের মুতদেহটাকে প্যাট্রোক্লাসের ভম্মস্তূপের 
চারপাঁশে তিনবার করে টেনে নিয়ে বেড়াত টনয়ের ছুর্গপ্রাকার থেকে হেকৃটরের 
আত্মীয় স্বজনের! তা দেখে নতুন করে অভিভূত হয়ে উঠল প্রবলতর এক 
শোকাবেগে। তবে দেবতাদের কপার হেকুটরের মুতদেহটিতে কোন পচন 

ধরেনি । বিশেষভাবে বিকৃত হয়নি সে দেহ। 
এইভাবে বারো। দিন কেটে গেল । বারো দিন পরেও যখন হেকুটরের 

মুতদেহটিকে ছেড়ে দিল ন1 একিলিস তখন জিয়াসের করুণা হলে!। তিনি 
তখন জলদেবী থেটিসকে পাঠিয়ে দিলেন তার. পুত্রকে শাস্ত করার জন্ত। 
এ।দকে রাজা প্রিয়াম একটি বড় গাড়িতে করে প্রচুর ধনরত্ব নিয়ে গেলেন 
একিলিসের কাছে । সেই সব দিয়ে তার পুত্রের মৃত্দেহটি আনছে চান 
গ্রিয়াম। 

বুদ্ধ প্রিয়াম একিলিসের কাঁছে সোজ। গিয়ে তার পাঁয়ের উপর নতজ্াগ 
হযে পড়ে গেলেন। কাতরভাবে কাদতে কাদতে পুত্রের মুতদেহটি ভিক্ষা 
চাইলেন । গ্রীকশিবিরে অনেকেই ভেবেছিল রাজ। প্রিয়ামকে দেখে 

একিলিসের রাগ বেড়ে ধাবে। কিস্তৃতা হলো না। পন্ককেশ প্রিয়ামকে 
দেখে ও তার সকাতর প্রার্থন। শুনে করুণ জাঁগল একিলিসের অন্তরে | সে 

তৎক্ষণাৎ প্রিয়ামকে ধরে তুলে তার ঘরের মধ্যে একটা ভাল বিছানায় 
বসাল। তীর প্রার্থনা মঞ্জুর করল। সঙ্গে সঙ্গে হেকৃটরের মুতদেহটিকে 
ভালভাবে ধুয়ে তৈল মাখাবার আদেশ দিল তার ভৃত্যদের। কিন্ত তখন 
রান্রকাল বলে প্রিয়ামকে বলল, আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন আমার 

এই বিছানায় । কাল প্রত্যুষেই আপনি আপনার পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে 
সসম্মানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করবেন । যাতে নিবিদ্বে একাজ সমাধ। হয় 
তার জন্ত বার দিন যুদ্ধ বন্ধ থাকবে । 

একথা শুনে শাস্ত হলো রাজা প্রিয়ামের মন। চেকুটরের মুত্যুর পর 
থেকে বারে। দিন পর এই প্রথম নিশ্চিন্তে হালকা মনে নিদ্রা গেলেন প্রিয়াম। 
সকাল হতেই তিনি মৃতদেহ নিয়ে চলে গেলেন। 

এদিকে হেকৃটরের মৃত্যুর পর ট্রয়বাছিনীর কে নেতৃত্ব করবে এ নিয়ে, 
প্রায়ই সংকট ও সমস্যা দেখা দিতে লাগল । আমাজনদের নারীবাহিনী" 
ট্য়ের পক্ষেই যোগদান করেছিল! আমাজনদের দুর্ধর্ষ নারীবাহিনী তাদের 
রাণী পেনথেলাইলের অধীনে যুদ্ধ করতে লাগল গ্রীকদের বিরুদ্ধে। গ্রীকরা 
প্রথমে দাড়াতে পারছিল না তাদের বীরত্ব ও বিক্রমের সামনে | কিন্তু. 
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একিলিসের একটি বর্শার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হলে রাণী পেনখে- 
সাইলির়া। মৃত রাণীর মুখ দেখে এক মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উঠল একিলিস 
তখন আমাজনদের পরবর্তী রাণী থার্সাইটস্ একিলিসকে ঠাট্রা করে কি 
বলতেই একিলিসের একটি অস্ত্রাধাতেই প্রাণবিয়োগ ঘটল তার । 

এরপর ট্রয়বাহিনীর সেনাপতিত্ব করতে এল রাজ! প্রিয়ামের ভ্রাতু- 
স্পত্র মেমন। কিন্তু একিলিসের বীরত্বের সামনে সেও টিকতে পারল না। 
প্রাণপণ যুদ্ধের পধ মেমনও মৃত্যুমুখে পতিত হলে | মেমন ছিল টিথোবাসের 
উ্রসজাত উষ্লাদেবী অরোরার সস্তান। তাকে জয়স অমরত্বের বর দান 
করেন বলে মেমনের মৃত্যুর পর তার এক বিরাট প্রতিমৃতি নির্যাণ করে 
স্থাপন কর! হুম । 

ক্রমে একিলিসের মৃত্যুর “দন এগিষে আসতে লাগল । উরয়যুদ্ধের পুরে! 
ন বছর কেটে গেল। অপরাজেশ অগ্রতিরোধা এ কলিসের তংপরতায টষের 
পতন অনিবাধ হয়ে উঠল | উ্রধবাসীর বুনা5 পাল একপিপ যুদ্ধে কোন 
প্রকারে নহত না হলে তদের ভাগে বকোশ পাববতন বে না। টগপক্ষে 

যদ্ধেরত দেবতার।ও সেই কথা ভাবতে লাগলেন । 

অবশেষে একদিন পোলো শেহ গোপন কথাটা বলে দলেন 

প্যারিসকে। বললেন একিালিসের দেহ দ্বুভেগ ' শার দেহের কোন অঙ্গ" 

গ্রাতঙ্গকে কোন অস্থ্ দ্বার। ভেদ ব। ছেদন কর্» পারবে না। কারণ তার 
মা জলদেবী থেটিস তার টৈশবে তান স্টাইক্স নদ।তে আন কারয়ে তাকে 
অমর করে ভোলে । কেবলমাত্র তার একটা পাষের গোঙালি ডোবে'ন 

বলে সেই জায়গাট। তার সার দেহের মধে, ছুর্বল অংশ। 
সেই দুর্বল অণ্শটিকে লক্ষ। করে পারদ এট। আর ছুডতেই একিলিপ 

মাটিতে পড়ে গেল। যে বীরের আঘাত অনদণখ, »ক্রসৈন্ঠের পতন হয় 
সেই বীর ধরাশায়ী হয়ে মৃত্মুখে পতিত হলো। কিন্তু এক্কিলিসের মতদেছটির 
পতন ঘটলেও তার অমর আত্ম। স্বর্গে চলে গেল। তার পতনের সঙ্গে সঙ্গে 
তার মা জলদদেবী থেটিস এসে তার আম্মাটিকে সধেত স্বর্গে নিষে গেলেন । 

একিলিসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকশিবিরে শেমে এল ঘন বিষাদ আর 
নিবিড় নৈরাশ্রের ছায়া। এ মৃত্ুতে যে ক্ষতি হলো গ্রীকদের সে ক্ষতি পূরণ 

হবার নয়। তার উপর আর এঞ্জ, বিপদ দেখা দিল। একিলিসের বর্ম আর 
ঢাল শ্রেষ্ঠ গ্রীকবীরের প্রাপ) ৷ এই গ্রীক্ীর কে, এক নিয়ে ছন্দ ও বিবাদ 
দেখা দিল গ্রীকবীরদের মধো। তখন গ্রীকবীরেরা পরামর্শ করে 
ওডেসিয়াসকেই সেই কীর হিপাবে নির্বাচিত করল। ঠিক হলে একিলিসের 
বর্ম ও চালের সঙ্গে তার অধিকৃত বন্দীদেরও পাবে গডেসিযাস । 

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাল এাজাঝ্স। অপমানিত 
বোধ করল সে। তাকে কেউ শান্ত করতে পারল না। সে হঠাৎ আত্মহত্যা 
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করে বলল আবেগের বশবর্তী হয়ে। কিন্তু বীর বিচক্ষণ ওডেসিয়াসও গে 
সব দান গ্রহণ করল না। সে এদ্কলিসের পুত্র যুবক পাইরামকে দিয়ে দিল। 
একিলিসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পুত্র পাইরাসকে স্কাইরস থেকে আনানো 
হয়েছিল। স্গাইরসে দিদামিয়ার গর্ভে এই পুত্রের জন্ম হয় এবং অদ্মাবধি সে 
তার মার কাছেই থাকত । 

একিলিপপুত্র পাইরাসের নেতৃত্বে গ্রীকবাহিনী আবার নতুন উদ্যমে 
যুদ্ধ করতে লাগল । ট্রগ্সেনাদের দুর্গ মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নগরদ্বারের সামনে 
ভিড় করে দাড়িয়ে রইল গ্রীকবীরেরা। তবু ্য়ের পতন ঘটল না৷ । পাইরাস 
পিতার যোগ্য পুত্র হিসাবে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রচুর কৃতিত দেখাল । এজন্য 
গ্রীকবীরেরা তাই তাঁর নাম দিল নিওটলেমাস বা নবযোদ্ধা। 

কোন মতেই উ্রয়ের পতন ঘটছে না দেখে অবশেষে গ্রীকবীরের। 
রাজজ্যোতিষী ক্যালচাসকে ডেকে পাঠাল । ক্যালচান এসে হলপ করে 
বলল হাঞ্উলেস এসে তীর নিক্ষেপ না করা পর্যস্ত ্রয়ের পতন ঘটবে না। 
হাকিউলেস জীবিত না থাকলেও তার তীরগুলি তার প্রিয় বন্ধু ফিলোকটেটিসের 
কাছে গচ্ছিত আছে । 

ফিলোকটেটিসও গ্রীকবাহিনীর পঙ্গে ট্রযের পথে একই সঙ্গে রগুনা হয় 
আউলিস থেকে । কিন্তু জাহাজে ঘেতে যেতে একবার একটি দ্বীপে 
নামতেই একটি বিষধর সাপ তাকে কামড়ায় । তার ফলে সেই হাট! 
ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে । তখন তাকে তার সঙ্গীর লেমস দ্বীপে তাকে 
রেখে ট্রয়ে চলে আসে । তারপর দশ বছর কেটে যায়। গ্রীক্বীরেরা 
ভাবল ফিলোকটেটিস হয়ত মারা গেছে এতদিনে । তবু ওডেপিয়াম বলল 
একবার দেখা যাক চেষ্টা করে। 

তথন ওডেসিয়াস আর একিলিসপুত্র পাইরাস সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগামী 
জাহাজে করে লেমস দ্বীপে গিয়ে দেখল ফিলোকটেটিস তখনো বেচে আছে। 
তবে তখনে। সুস্থ হয়ে ওঠেনি ; ক্রমাগত রোগে ভূগে ভূগে কৃশকায় হয়ে 

গেছে । যাই হোক, তাকে নিয়ে ওডেসিয়াস এক বিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে 
নিয়ে গিয়ে আরোগ্য করল। তার পর টুঁঠুনিয়ে এল । 

হায়েড্রার কালো রক্তমাখা বিষাক্জট্'তীর দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল 
ফিলোকটেটিদ। হাকিউলেস মৃত্যুকালে এই তীরগুলি দিয়ে যায় তাকে। 
এই তীর একটি যুদ্ধরত পারিসের বুকে লাগলে মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করতে হলো 
তাকে। পারিসের মৃত্যু ঘটলেও ট্রয়ের পতন হলে! ন1। ট্রয়পক্ষে বড় 
নাম করা কোন বীর ন। থাকলেও দুর্ভেচ্ ট্রয়দুর্গে প্রবেশ করতে পারল ন৷ 
গ্রীকবাহিনী। তারা শুধু দুর্সস্বারে আর প্রাকারের উপর বারবার আঘাত 
করতে লাগল । 

অবশেষে আবার ক্যালচানকে ভাকা হলো। সে গণনা! করে বলল 
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উয়নগরীর মধ্যে প্যালাস এখেনের এক মৃতি একবার ন্বর্গ থেকে পড়ে। 
এই মুতি নগরমধ্যে এক মন্দিরে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। এই মৃতি যতদিন 
নগরযধ্যে থাকবে ভতঙ্দিন উয়ের পতন ঘটবে না । কোন শক্তি জয় করতে 
পারবে না এ নগরীকে । 

একথা গুনে ওভেলিয়াস ও ভাওমীভ ভিথারীর ছদ্মবেশে ট্রয়নগরীর মধ্যে 
ঢুকে পড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল প্যালাসের মন্দিরের সন্ধানে । 
তাদের দেখে কোন উয়বাসী মোটেই চিনতে পারল না। কিন্তু প্রাসাদের 
গবাক্ষ পথ থেকে দেখে হেলেন ঠিক চিনতে পারল । কিন্তু হেলেন একথা 
কাউকে বলঙ্গ না । বরং হেলেন গোপনে তাদের ভাকিয়ে আনিয়ে কথ। বলল 
তাদের সঙ্গে । বলল, আমি এবার অগ্ুতপ্ত, আমিও তোমাদের যত চাই 

টয়নগরীর পতন 1 আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যেতে চাই। 

আমি তোমাদের এই মৃতি অপহরণের বাপারে সাহাষ্য করৰ। 
হেলেনের সক্রিয় সাহায্যে প্যালাসের মৃতি নিয়ে নিরাপদে গ্রীক শিবিরে 

পৌছল ওডেপিয়াপ ও ডাওমীড | এনর তাদের জয় অনিবার্য ভেবে 
আনন্দে উল্লাস করতে লাগল গ্রীকরা । 

তবু কিন্তু পতন ঘটল ন৷ ট্রয়ের। ট্রন্নপেনার। আগের মত ছুর্গ রক্ষা করে 
যেতে লাগল সমানে | তখন গ্রীকর। ভাবল ক্যালচাসের গণনা তূল। এমন 
সময় বিজ্ঞ বিচক্ষণ ওডেসিয়াস এক ছুঃসাহুসী পরিকল্পনা খাডা করল ট্রয়জয়ের 
উদ্বেশ্তে। লে বলল এ ছাড়া ট্রয়ঘুদ্ধের অবসান ঘটবে না । 

ওডেসিয়াসের নিদেশমত এক বিশাল কাঠের ঘোড়া নির্মাণ করল গ্রীকরা । 

চাকাদ্বার' চালিত সে ঘোড়ার ভিতরটা ছিল ফৌপড়া বা ফাকা । ঠিক হলো 
তার যধো বাছাই করা বারো জন বীর যোছ। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর কিছু রসদ 
নিয়ে ঢুকে থাকবে ৷ তার প্রবেশদ্বার এমনভাবে বন্ধ থাকবে যাতে বাইরে 
থেকে দেখে কিছু বোঝা যাবে না। তাদের মধ্যে ওডেসিয়াসও থাকবে। 
বাকি গ্রীকবাহিনী শিবির ছেড়ে জাহাজে করে তেনেদস দ্বীপে গিয়ে অপেক্ষ। 
করবে । তখন ট্রয়বাসীর! ভাববে গ্রীকরা ্রয়অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়ে 
পালিয়েছে । তখন গ্রীকদের ফেলে যাওয়া এক পরম সম্পদ সেই কাঠের 
ঘোডাটাকে নগর মধ্যে নিশ্চিন্তে নিয়ে গেলে অতঞ্িতে গ্রীকরা! আক্রমণ 
করবে ট্যবাসীদের। তখন অনায়াসে তারা অগ্রস্তত উয়সেনাদের হারিয়ে 
দিতে পারবে । 

গ্রীক্করা তেনেদল দ্বীপে যাবার সময় কৌশল করে সাইনন নামে এক গ্রীক 
যুবককে ফেলে রেখে যায় উ্রয়ের উপকূলে । সাইনন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে 
একাজ স্বেচ্ছায় করতে চায় । গ্রীকর! শিবির ছেড়ে চলে যাবার পর ট্রয়ের 
উপকৃলে ছেঁড়া কাপড় জাম! পরা এক গ্রীকখুবকক্ষে দেখে কিছু টয়বাসী তাকে 
বেধে রাজা প্রিয়ামের কাছে নিয়ে ধায়। কিন্তু সাইনন কান্নাকাটি করে 
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রাজাকে বলে গ্রীকবীরেরা তাকে দেবতাদের উদ্দেশ্তে বলি দেবার জন্ত 
বেধে রেখেছিল। কিন্ত সে কোনরকমে বাধন ছি'ড়ে পালিয়ে যায়। তারপর 
পাহাড়ের উপর থেকে গ্রীকদের জাহাজ চলে গেছে দেখে সে চলে আসে । 
সে এবার উঁয়ের বন্ধু হিসাবে কাজ করবে । গ্রীকরা এখন থেকে তার শত্রু । 

এদিকে গ্রীকশিবির শুন্ত দেখে নিশ্চিন্ত মনে নগর ছেড়ে বেরিয়ে এল 
টয়বাসীরা। জয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ল তারা । কিন্তু এত বড় এক কাঠের 
ঘোড়া দেখে অবাক হয়ে গেল তারা । তার্দের মধ্যে একদল বলল কাঠের 
ঘোড়াটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা! হোক । আর একদূল ৰলল, 
ওটাকে নগরমধ্যে টেনে য়ে যাওয়। হোক । 

গ্যাপোলোর মন্দিরের পুরোহিত লাঁওকুন প্রথমে বাধ! দিল। বলল, এ 
ঘোড়া! সাধারণ বস্ত নয়। নিশ্চয় এর মধ্যে গ্রীকদের কোন ছলনা আছে । 
পরে লাওকুন যখন পসেডনের উদ্দেশ্টে পূজো দিতে যাচ্ছিল তখন সমুদ্র থেকে 
হঠাৎ উঠে আসা ছুটি সাপের দংশনে তার ও তার ছুটি পুত্রের মৃত্যু ঘটে । 

লাওকুনের মৃত্যুর পর ট্রয়সেনারা কাঠের ঘোড়াটাকে উল্লাসে চিৎকার 
করতে করতে টেনে নিয়ে যায় নগরমধো । তারা সব নগরদ্ধার খুলে দিয়ে এক 
বিরাট বিজয়োৎসবের আয়োজন করল । 

উনবাপীরা যখন সারাদিন নাচগাঁন করে রাত্রিতে প্রচুর মদপান করে 
গভীরভাবে ঘুমিষে পডল তখন দেই অবসরে স্থুচতুর সাইনন তেনেদন দ্বীপে 
গিয়ে খবর দিল গ্রীকদের। 

বিশাল গ্রীকবাহিনী তখন অতফিতে ট্রয় আক্রমণের জন্য এসে দেখে 
নগরদ্ধার উন্মুক্ত । তারা তথন অবাধে ভিতরে চলে গেল। সাইনন তখন 
কাঠের ধোড়ার ভিতর থেকে বারোজন গ্রীকবীরকে বার করে আনল । তখন 
একযোগে ঘুমন্ত উয়বাসীদের আক্রমণ করল গ্রীকরা। 

হেকৃটরের মৃত্যুর পর ট্রয়পক্ষের প্রতিরক্ষার সব ভার পড়েছিল বারযোদ্ধ! 
ঈনিসের উপর। নিস সে রাতে যখন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিল নিশ্চিন্তে 
তখন হঠাৎ এক প্রবল চিৎকার শুনে উঠে পড়ল। তাছাড়া এক ছুংব্বপ্প দেখে 
ঘুষ ভেঙে গিয়েছিল তার । স্বপ্পে সে দেখল এক প্রেতাত্ম। এসে যেন তাকে 

বলল, উয়ের জন্য যুদ্ধ করে আর কোন ফল হতে না। ভার চেয়ে পালিয়ে 
যাও । 

ঘুম থেকে উঠে ঈনিস ছুটে বাইরে এসে দেখল সমস্ত নগর জ্বলছে । 
নগরের রাজপথে বিভিন্ন জায়গায় তুষুল যুদ্ধ চলছে ছু পক্ষে । তবে বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে ট্রর়বাসীদের কাতর আর্তনাদ আর গ্রীকপেনাদের জয়োলাস 
শোনা যাচ্ছে। অনেক জায়গাষ লুণ্ঠমও চলছে । 

এত কিছু সন্তেও ভয়ে পালিত গেল না ঈনিপ। তাঁর সামান্ত কিছু 
অনুচর নিয়ে গ্রীকর্দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় 
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পেয়ে অনেক গ্রীকসেন! নগর ছেড়ে পালাতে লাগল । কিন্তু একিলিসপুত্র বীর 
যুবক পাইরাসের নেতৃত্বে আবার তারা সমবেত হয়ে আক্রমণ করল 

ইয়সেনাদের | 
ঈনিস যখন দেখল জয়লাভের আর কোন আশা নেই, রনগরীকে 

ব।চাবার আর কোন উপায় নেই তখন সে বৃদ্ধ রাজা প্রিয়ামকে বীচাবার 

জন্য রাজপ্রাসাদ অভিমুখে ছুটে গেল । সেখানে শিয়ে দেখে প্রাসাদ রক্ষী ও 
টরয়সেনারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না গ্রীকদ্দের | 

পিছনের এক গোপন দরজা দিয়ে প্রাসাদ অন্তঃপুরে চলে গেল ঈনিস। 
দেখল রাণী হেকুরা তার সহচরীদের নিষ্ে বাজ! প্রিয়ামের কক্ষে আশ্রয় 
নিয়েছে । এযন সময় দেখা গেল প্রিয়ামের কনিষ্ঠ পুত্র পোলাইতেসকে 

তাড়া করে আনছে পাইরাস। প্রিয়ামের পায়ের কাছে পোলাইতেসকে 

নির্মমভাবে হতা করল পাইরাস। প্রিয়াম তখন ক্রোধ সংবরণ করতে ন৷ 

পেরে একট। তীর ছু'ড়ে মারল পাইরাসকে । কিন্তু তীরট! তার ঢালের উপর 
আটকে গেল। তখন পাইরাপ প্রিয়ামকে তার আপনের উপরেই হত্যা] 
করল । 

ঈনিস নিজেও আহত হয়েছিল এর আগে। সে এখন অসহায় । তাই 
নীরবে গোপনে পে প্রাসাদ অন্তঃপুর পার হয়ে তার বাড়ির দিকে এগিষে 
যেতে লাগল । 

যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় থকে ফাড়াল ঈনিস। দেখল হেলেন 

দাড়িয়ে রয়েছে একা । হেলেনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথার সব রক্ত গরম 
হয়ে উঠল ঈনিসের । তার কেবলি মনে হলে। এই অভিশপ্ত! নারীই উয়ের 
পতনের কারণ। কত বারের অযূল্য জীবন এই দারীর জন্ত অকালে বিনষ্ট 
হয়েছে । 

হেলেনকে হত্যা করার জন্য তরবারি উদ্যত করতেই ঈনিসের ম' ভেনাস এসে 
তার ও হেলেনের মাঝখানে দাড়িয়ে তাকে তাব পরিবারের লোকজনকে 

বাচাবার জন্য তাকে বাড়ি যেতে বলল । 

হেলেনকে ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলো ঈনিস। 
চারদিকের লড়াই আর অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পথ করে তার ম। তাকে 
নিরাপদে নিয়ে যেতে লাগল । বাড়িতে গিয়ে ঈনিস দেখল তার বাব! বুদ্ধ 
এ্যাক্কিসেস মৃত্যুর জন্ত এক স্তব্ধ অটল প্রতীক্ষায় বসে আছে। সে ঈনিলকে 
বলল, আমাকে আর বহন করে কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। আমি 
এমনিতেই বৃদ্ধ এবং আর বেশী দিন বাচব না। তাছাড়া টুয়ের 

ধ্বংসের পর আর আমি বেঁচে থাকতেও চাই নাঁ। তুমি বরং তোমার পুত্র 
লুলাসকে বাঁচাবার চেষ্টা করো । ও ভবিষ্যতে বড় হবে। রাজ। প্রিয়ামের 
মত আমিও আমার বাড়িতেই ম্বৃহাবরণ করতে চাই। প্রজ্জঞলিত অগ্নির 
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লেলিহান শিখা আমাদের বাড়ির দরজার কাছে পর্বস্ত এগিয়ে এসেছে । 

এ কথ শুনল না পিতৃতক্ত ঈনিস। সেতার পিতাকে কাধে করে তার 
স্ত্রী ক্রেউসা ও পুত্র লুপ্গাপকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছেডে দেবী সাইপ্রেসের 
মন্দিরের দিকে রওনা হলো! । তাদের গৃহদেবতা বিগ্রছটিকে তার বাবার 

হাতে দিল। 

রাজপথে চারদিকে জোর লড়াই আর অগ্নিকাণ্ড সমানে চলতে থাকার 
জন্য রাজপথ ছেড়ে অন্ধকার গলিপথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল ঈনিস। 
সে নিজে একজন অপমপাহসিক বীর যোদ্ধ। হলেও আজ প্রতিটি ছায়৷ দেখে 

শক্রসৈন্ভ ভেবে ভয়ে আতকে উঠতে লাগল ঈনেস। কারণ নিজের প্রাণের ভয় 
সেনা করলেও তার স্ত্রী পুত্র ও বৃদ্ধ বাবার নিরাপত্তার জন্য আজ এতখানি 
ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পডেছে। 

. একট! ভাঙ্গা গেটের কাছে তার! আপার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ এ্াঙ্কিমেস বলল, 
গ্রীকর। উজ্জল অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছে । আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। 

এমন সময় ঈনিস দেখল অন্ধকারে তার পুত্র ও স্ত্রী কোথায় অদৃশ্য হয়ে 
গেছে । পে থেমে চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে ন পেয়ে সেই মন্দিরে 
গিয়ে হাজির হলো । সেখানে তার পুত্র এসে পৌছলেও তার স্ত্রীকে দেখতে 
পেল না। তখন সে তার পিতা ও পুত্রকে পেখানে রেখে তার স্ত্রীর খোজে 
আবার জলত্ত শহরে ফিরে গেল । তাঁর বাড়িতে ফিরে গিরেও দেখল বাড়িটা 
আগুনে পুড়ছে । প্রিয়ামের বিধবস্থপ্রাক্ 'প্রাসাদেও দেখতে পেল না 
ক্রেউসাকে । ফেরার পথে সহসা! ক্রেউসার এক গ্রেতমৃতি এসে তাকে বলল, 
আমি গ্রীকদের হাতে বন্দী হয়ে এই নগরদ্বার অতিক্রম করতে চাই না বলেই 
স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছি । আমার জন্য ছুঃখ করো না। তোমরা অনেক 

কষ্ট করে সমুদ্র পার হয়ে হেসপীরিয়া নামে এক শশ্যসমুদ্ধ নতুন দেশের সন্ধান 
পাবে। সেখানেই'তুমি এক নতুন স্ত্রী পেয়ে সংসার পাতবে নতুন করে। 
টাইবার নদীবিধৌত সেই উর্বর ও শশ্যশ্তামল! দেশে তোমরা গিয়ে বসতি 
স্থাপন করবে । 

এই কথ! বলেই কোথায় মিলিয়ে গেল ক্রেউসার প্রেতযুতিটি। ঈনিস 
তখন তাকে আলিঙ্গন করতে গেল। কিন্ত পারল না। এইভাবে সারাট। 
রাত কেটে গেল। সকাল হতেই জ্বলস্ত নগরপ্রাচীরের বাইরে সেই ষন্দিরে ফিরে 

গেল। গিয়ে দেখল তার পিতা ও পুত্র ছাড়াও উয়ের বহু উদ্বাস্ত নরনারী ও 
শিশু সমবেত হয়েছে । তাদের ঘর বাড়ি সব পুড়ে গেছে । নগরহুর্গ অধিকার 
করে শত্রসৈন্থর। পাহারা দিচ্ছে 

ঈনিসের নেতৃত্বে তখন ট্রয়ের উদ্বাস্তর1 বিধ্বস্ত ট্রয়নগরীর সব মায়া মমতা 
ঝেড়ে ফেলে অজানার উদ্ধেশ্টে পাড়ি দিল। তারা একেবারে সহায় সম্বল- 
হীন বলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে গাছ কেটে জাহাজ ও নৌকো! তৈরি করে 
সমূদ্রধাত্রার জন্ত তৈরি হলো! । 
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কিন্ত সাত বছর ধরে অপেক্ষা করতে হলে! তাদের | এর মধ্যে সফল 
হলে না তাদের সমুদ্রধাত্রা। কারণ ট্রয়বিরোধী জুনো৷ তাদের বাধ! দিচ্ছিল 
ক্রমাগত । এমন কি বাতান ও সমুদ্রতরঙ্গকে পর্যস্ত উয়ের উদ্বাত্তদের বিরুদ্ধে 
প্ররোচিত করছিল এতদিন । 

বাই হোক, শত বাধ! বিপত্তি সতেও ঈনিস তার দলবল নিয়ে দীর্ঘ 
সমুদ্রধাত্রার পর অবশেষে ইতালিতে এসে পৌছয়। সেখানকার রাজা 
ল্যাটিনাস ঈনিসের সঙ্গে তার একমাত্র সন্তান কন্তা ল্যাভিনিয়াকে বিধাহু 
দেন। ল্যাভিনিয়ার এক পাণিপ্রার্থী ছিল। তার নাম টার্নাস। ল্যাভিনিয়ার 
সঙ্গে ঈনিসের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেলে টারন্নাস ঈনিসকে যুদ্ধে আহ্বান 
করল । ঈনিসের বিক্রমের কাছে ধ্লাড়াতে পারল ন৷ টার্ণাস। যুদ্ধে প্রতি- 
বন্দীকে নিহত করে রাজকন্তাকে লাভ করল ঈনিস। পরে সে টাইবার নদীর 
ধারে এক নতুন রাজ্য গঠন করে সুখে শাস্তিতে বাস করতে লাগল । 

এদিকে উ্য়নগরী দগ্ধ ও ভন্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে হেলেনের মনের মধ্যেও 
জলতে লাগল অন্ুশোচনার আগুন। ব্যাকুলভাবে সে মেনেলাসের খোজ 

করে বেড়াতে লাগল এবং তাকে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পায়ের উপর 
পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল । মেনেলাস যখন দেখল ক্ষণিকের 
ছুর্মতিবশতঃ ভাগ্যের চক্রান্তে হেলেন ভূল করে পালিয়ে এলেও সে তার ভূল 
বুঝতে পেরেছে তখন সে ক্ষমা করল তাকে । পরে তাকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশ 
অভিমুখে যাত্র। করল । 

মেনেলাস বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদে প্যারিসের অনেক খোজ করেও তাকে 
ধরতে পারল না। নিজের হাতে তার পাপের শান্তি দিতে সে পারল না। 
কিন্ত প্যারিস মেনেলাসের হাতে ধরা না পরলেও এর আগে ফিলোকটেটিসের 
হাত হতে নিক্ষিপ্ত হাকিউলেসের একটি বিষাক্ত তীরে সে ভয়ঙ্করভাৰে আহত 
হয়। সে আঘাতে যে ক্ষতের স্থষ্টি হয় তার দেহে আর সে ক্ষত সারল ন।। 

য়নগরী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে নগর €ছড়ে কোনরকমে খুঁড়িয়ে 
খুঁড়িয়ে আইভ পর্বতের সেই অরণ্য অঞ্চলে চলে গেল প্যারিস। কারণ সে 
জাঁনত একমাত্র তার প্রথম! পত়্ী ঈননই পারে তাকে এই ছুষ্ট ক্ষত থেকে 
আরোগ্য করতে । ইঈননের কাছে পৌছে কাতর মিনতি করে ক্ষমা! চাইতে 
লাগল প্যারিস। বারবার বলতে লাগল এখানকার অরণ্য অঞ্চল থেকে 
এক দুপ্রাপ্য ওউষধ আহরণ করে তাই দিয়ে একমাত্র তুমিই আমাকে 
আরোগা করতে পার ঈনন। আগ্গাকে আবাল নতুন জীলন দান করছ্ছে 
পার। তোমার প্রতি অন্তায় ও অবিচার করে যে তুল শে পাপ আমি 

করেছি তার যধোচিত প্রায়শ্চিত্তও আমি করেছি। স্থতরাং ক্ষমা করো 
আমায়। 

শোনা যায় ঈনন নাকি প্যারিসকে ক্ষমা করে তার রোগ সারিয়ে দেয় 

পুরাণ_-১* 
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এবং প্যারিস ভার সঙ্গে নতুন করে ঘর সংসার করতে থাকে । কিন্ত আবার 
অনেকে বলেন ঈনন নাকি প্যারিসকে ক্ষম। করে নি। সে তার সব কাতর 
আবেদন সরোষে প্রত্যাখ্যান করে তাড়িয়ে দেয় তাকে । তখন প্যারিস মনের 
ছুঃখে তারই হাতে গড়া সেই ঘর ছেড়ে অরণ্যের গভীরে গিয়ে অনাহারে 
অনাদৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। চলৎশক্তিরহিত প্যারিস নিজের খাবার 
ধু'জেও খেতে পারত না। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। কয়েকজন 
রাখাল তার মৃতদেছটি একদিন আবিষ্কার করে। এই রাখালরাই ছিল 
প্যারিসের বাঙল্গের সহচর; একসঙ্গে পণ্ড চরাত। আজ তার! প্যারিসের 
মুতদেহটি সহজেই চিনতে পারে। একটি চিতায় যখন প্যারিসের 
শবটিকে দাহ করছিল তখন সেই পথ দিয়ে ঈনন কোথায় যাচ্ছিল । রাগের 
মাথায় তার স্বামী প্যারিসকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকে সেও অন্তাপের 
জাল! অন্থভব করছিল। এখন প্যারিসের মৃত্যু সংবাদ শুনে সেও জলস্ত 
চিতার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল । 

য়যুদ্ধে গ্রীকর! জয়ী হলেও সব গ্রীকবীরের! কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে 
পারল না সহজে । অনেকে আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও স্থথে শান্তিতে 

জীবন যাপন করতে পারল না। ফেরার পথে সমুদ্রদেবতা পসেডন তাদের 
সহায়তা করেননি । এক প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে ওডেসিয়াস ও অনেকে পথ 
হারিয়ে বিভিন্ন ত্বীপে ঘুরে বেড়াতে থাকে । 

এদিকে রাজা এযাগামেননের রাজপ্রাসাদে চলছিল তার বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর 
ষড়যন্ত্। আর সেই বড়যন্ত্রের নায়িকা! ছিল তার স্ত্রী রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা নিজে । 

যুদ্ধধাত্রার সময় দেবতাদের ক্ৃপালাভের জন্ত কন্তা ইফিজেনিয়াকে 
এ্যাগামেনন জোর করে বলি দিলে ক্লাইতেমেস্ত্রা তার একাজ সমর্থন করতে 
পারেনি । উণ্টে এ্যাগামেননের অন্থপস্থিতির স্থযোগ নিয়ে তার বিরুদ্ধে 
এক হড়ঘন্ত্রে মেতে ওঠে । 

এ্যাগামেননের খুড়তুতো৷ ভাই জ্ঞাতিশত্র এজিসখাস ছিল দুষ্ট প্রক্কৃতির 
লোক । ট্রয় অভিযানের সময় সে যুদ্ধে না গিয়ে গোপনে গ! ঢাকা দিয়ে 
থাকে এবং গ্রীকর! সকলে চলে যাবার পর সে আত্মপ্রকাশ করে। 

এদিকে স্বামীর উপর চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য স্বামীর জ্ঞাতিশক্র 
এজিসথাসের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ ছলে! রাণী । রাণীকে হাতের 
সুঠোর মধ্যে পেয়ে রাজ! এ্যাগামেননের গোটা রাজ্যট। দখল করে নিয়ে তা 
ভোগ করতে লাগল এজিসথাস। তার উপর নিজের স্থার্থসিত্বির জন্ত 
ঘোষণ! করল ট্রয়যুদ্ধে রাজ! এযাগামেনন মারা গেছে। 

এজিসথাল রাজ! এ্যাগামেননের খুড়তুতো! ভাই। এজ্িসথাসের বাব। 
আর এ্যাগামেননের বাব। ছুই ভাই ছিল। কিন্তু সেই দুই ভাইএর মধ্যে 
দারুপ শক্তুতা ছিল। সেই ভ্রাতৃবিরোধ আর শক্রত! তাদের ছেলেদের 
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অধ্যেও সঞ্চারিত হুয় । 
প্রথম প্রথম এজিপথাগ ও ক্লাইতেষেন্্রা হূঙ্গনেই ভাবে ঞ্যাগামেনন সত্যি 

'সত্যিই মারা গেছে। কিন্তু যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে খবর এল রাজ। 
এাঁগাষেনন জীবিত আছে এবং সদলবলে দেশে ফিরছে । তখন তার! 
দুজনেই এ্যাগামেননকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগল । 

যখ।সময়ে রাজ। এ্যাগাযেননের আগমন ঘোষিত হলো। তখন হত্যার 
ষড়যন্ধ ওত্দর সারা হয়ে গেছে। খাগামেননের রথ রাজপ্রাসাদের সাখনে 

এসে ধাড়াতেই কপট অভ্যর্থনায় ফেটে পড়ল রাণী ক্লাইতেমেম্ত্র!। প্রাসাদ 
অভ্যন্তরে প্রবেশের গেটি। পথট লাল কার্পেট বিছিয়ে রেখেছিল আগে হতে । 
ট্রয়ের রাজ! প্রিয়ামের কন্ত। ক্যাপাণ্ড1 এ্যাগামেননের সঙ্গে ছিল বন্দিনী 
অবস্থায়। তাকে দেখে আরও ক্রুধ হয়ে উঠল ক্লাইতেমেত্ত্রর মনট!। 
কিন্ত মুখে সে বিষয়ে কোন কথা প্রকাশ করল না। 

ভবিষ্যতের সব কিছু জানতে পারার অদ্ভূত এক ক্ষমতা ছিল ক্যাসাণ্ডার। 
সে লাল কার্পেট দেখেই শিউরে উঠন। তাতে রক্তের দাগ দেখতে পেল 
সে একা। রাজপ্রাসাদের দেওয়ালেও সে কুলক্ষণ দেখতে পেল। এই_ 
সব কুলক্ষণ দেখে সে বুঝতে পেরেছিল এই সব সাদর অভ্যর্থনার অন্তরালে 
এক কুটিল ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে এবং অবিলম্বে তা আত্মপ্রকাশ করবে । 
তাই যখন তাকে রাজার সঙ্গে প্রাসাদের ভিতর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন 
সে এক ভয়ার্ত চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটছিল। ভিতরে যেতে চাইছিল 
না। কিন্ত তার সে চিৎকারে কেউ কান দিল না। ভাবল আত্মীয় 
্বজনকে হারিয়ে শোকে ছুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছে ক্যাসাগ্ড1। 

প্রাসাদের ভিতর গিয়েই রাজ। গ্যাগামেনন শান করতে চাইল । রূপোর 
টবে জল ভরে দেওয়ার ব্যবস্থা করল ক্লাইতেমেন্ত্র। কিন্তু এ্যাগামেনন 
নানের জন্য গ| থেকে জাম! কাপড় খুলে তৈরি হতেই কৌশল করে তার 
মাথার উপর একটা মোটা জাল ফেলে দিল ক্লাইতেমেস্ত্রা। জালটা তাকে 
ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে । সেই জালটা তাঁর উপর থেকে যতই সরিয়ে 
দেবার চেষ্টা করতে লাগল এ্যাগামেনন ততই সে জড়িয়ে পড়তে লাগল । 
ঘটনার আকম্মিক্তায় এমনভাবে অবাক ও অভিভূত হয়ে গেল এ্যাগামেনন 
যেকোন কথাই বলতে পারল ন|। 

কিন্তু তখনো! এাগামেনন বুঝতে পারেনি তাকে ঠিক সেই মুহূর্তে হত্যা 
করার জন্ত একজন সেই কক্ষের দ্বারপথে ছুষ্ট ব্যাধের মত এক ধারাল কৃঠার 
হাতে দাড়িয়ে আছে। ক্লাইতেমেন্ত্রার কাছ থেকে ইংগিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে 
কুঠার হাতে এ্যাগামেননের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ঙ্গ এজিসখাস। রাজ! গ্যাগামেনন 
'কিছু বুঝতে পারার আগেই তার দেহ ক্ষত বিক্ষত হলে! এজিনখাসের 
কুঠারাধাতে। খবশেষে মাথায় জোর আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়ল সে 
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রক্তাক্ত দেহে। একমাত্র ক্যাসাও শোকে চিৎকার করে উঠল তা দেখে 
এবং ক্লাইতেমেন্ত্রা নিজের হাতে হত্যা! করল ক্যাসাগ্ডাকে। 

এজিসথাসের রক্ষীর! প্রাসাদের চায়দিকে খাটি গেড়ে বসেছিল। 
রাজ্যের গ্রধানদেরও ছলে বলে কৌশলে সকলকে বশীভূত করে ফেলল 
এজিসধাস। রাজাকে হত্যা করার লঙ্গে সঙ্গে রাণী ক্লাইতেমেন্ত্রা সদৃস্তে ঘোষণ। 
করল যে রাজাকে হত্যা করে তার কন্তাহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। 
মাইসেনার জনগণ ভয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারল না। 

রাজ! এযাগামেননের ছুটি কন্তা আর একটি মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। বড় 
মেয়ে ইফিজেনিয়াকে ধলি দেবার সময় দেবী তাঁকে অলৌকিকভাবে বাচিয়ে 
কোন এক মন্দিরের পৃজারিণী করে রাখেন। তাকে সন্যাসজীবন যাপন 
করতে হয়। দ্বিতীয় ইলেক্ট্র। আর পুত্র ওরেস্টেস প্রাসাদে মার কাছেই 
থাকত। রাজা এ্যাগামেনন যখন টরয়যুদ্ধের জন্ অভিযান শুরু করে তখন 
ওরেস্টেসের জন্ম হয়! এযাগামেননকে যখন হত কর! হয় তখন তার বয়স 
মাত্র এগারে। বারো । ওরেস্টেস বড় হয়ে যাতে এজিসথাসের উপর পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ নিতে না পারে তার জন্ত তাকেও হত্যা করার চক্রান্ত করতে 
লাগল এজিসথাস। তাছাড়া বড় মেয়ে ইফিজেনিয়াকে হারাবার পর থেকে 
তার অন্ত সস্তানদের উপর স্সেহ ভালবাসা একেবারে কমে যায় 
ক্লাইতেমেন্ত্রার। তার উপর এজিসথাসের উপর খুব বেশী সে নির্ভর করত 
বলে ভার মতের বাইরে কোন কাজ করত না'। এজিসথাসের কোন কাজের 
বিরোধিতা! করত না কখনো । এজিসথাসকে খুশি করার জন্তই তার নিজের 
মেয়ে ইলেকৃট্রাকে ক্রীতদাসীর মত খাটাত এবং আপন পুত্রসস্তান 
ওরেস্টেসকেও মোটেই ভালবাসত ন]।। 

ইলেকৃট্র। যখন বুঝতে পারল তার ভাই ওরেস্টেসকে হতা করবে এজিসথাস 
তখন সে তাদের এক বিশ্বস্ত পুরনে। কর্মচারীর সঙ্গে তার বাবার আত্মীয় ও 
হিতাকাত্মী ফোসিসের রাজ। স্্রোফিয়াসের কাছে পাঠিয়ে দিল। সেখানে 
থেকেই সে যাতে মানুষ হয় তার ব্যবস্থা করে দ্রিল। প্রাসাদের সকলে 
জানল এক কর্মচারী ওরেস্টেসকে চুরি করে নিয়ে পালয়ে গেছে । 

এজিসথাস নিশ্চিন্ত হলে।। 
এদিকে স্ট্রোফিয়াসের র।জপ্রাসাদে ভালভাবেই মাছষ হতে লাগল 

ওরেস্টেস। স্ট্রে'ফয়াসের পাইলেদস্ নামে এক পুত্রসন্তান ছিল, যে ছিল 
ওরেস্টেসেরই সমবয়সী | অন্পদিনের যধ্যেই দুজনের মধ্যে গভীর ভাব 
ভালবাসা জয়ে উঠল.। অভিন্ন-আত্মঃ হয়ে উঠল দুজনে । ওরেস্টেস বড় 
হশে তাঁর জীবনের সব কথ তার অভিঃুদয় বন্ধু পাইলেদস্কে থুল বলল । 

বলল তাঁর কঠিন প্রভিজ্ঞার কথা । সে পিতৃহত্ঠার প্রতিশোধ নেবেই। 

ভারপিতৃহস্তাকে হত্য। না! ক পর্যস্ত শাস্তি পাবে না সে জীবনে। 
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পাইলেদস্ও সব কিছু শুনে তাকে এ কাজে সাহাব্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। 

যৌবনে পা দিয়েই ভার উপ্দেশ্তসাধনের জন্ত পাইলেদ্সকে সঙ্গে নিয়ে 
মাইসেনার পথে রওনা হলো ওরেস্টেস। অবশেষে শহরে গিয়ে পৌছল 
রাতের অন্ধকারে ৷ রাতটা তারা এযাগামেননের সমাধিস্তস্তের কাছে কাটিয়ে 
সকাল হতে রাজপ্রাসাদে যাবার জন্ত প্রস্তুত হলে।। তার যাবার জন্ত উদ্যত 
হতেই সেখানে ইলেকৃট্রা এসে হাজির হলে । পিতার সমাধিতে রোজ সকালে, 
ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আসত ইলেক্ট্রা। 

প্রথমে ইলেক্ট্রার কাছে আপন পরিচয় গোপন রাখল ওর়েস্টেস । তার 
এক প্রশ্নের উত্তরে বলল তারা ফোসিস থেকে আসছে। ইলেকৃী। তখন 
ওরেস্টেসের কথা জিজ্ঞাসা করতেই ওরেস্টেল বলল, সে এক রখ 
প্রতিযোগিতায় মারা গেছে । তখন ইলেকৃট্র! তার ভাইএর জন্ত যখন কাদতে 
লাগল আকুলভাবে তখন তার দিদির কাছে নিজের সব পরিচয় না দিয়ে 
পারল না। প্রনাণস্ব্ূপ তার নিজের হাতে পাঠিয়ে দেওয়। তাদের বাবান্ন 
আংটিটা দেখাল ।. তার উদ্দেশ্টের কথা জানতে পেরে খুশি হলো ইলেকৃষ্রী । 
তার। তখন তিনজনেই যুক্তি করে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল । 
হত্যার ষড়যন্ত্রের সব কিছু ঠিক হযে গেল সঙ্গে সঙ্গে । ওরেস্টেস প্রাসাদে 
গিয়ে প্রথমে এজিসথান্সর হিতাকাম্ধী সেজে ওরেস্টেলের মৃত্যুসংবাদ দান 
করল। তারপর হাতে ধরে থাকা এক ভন্মপাত্র দেখিয়ে বলপ তাতে 
ওরেস্টেসের দেহুভস্ম রক্ষিত আছে । 

তার পথের কাট। চিরত্তরে দূরীতৃত হয়েছে শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে 
উঠল এজিসথাস। ওরেস্টেস ও পাইলেদসকে এক ভূড়িভোজে আপ্যায়িত 
করল সে। রাজা ও রাণী দুজনে তাদের কাছে বসে একসঙ্গে থেতে লাগল । 

খাওয়া শেষ হতেই কৌশলে ইলেক্ট্। ভূত্যদের প্রাসাদ থেকে অন্ত কোথাও 
কোন ন! কোন কাজে পাঠিয়ে দিল। ওরেস্টেস আর পাইলেদস্এর কাছে 
শুধু ছুটি তীক্ষ ছোর! ছাড়া আর কোন অস্ত্র ছিল না। এই অন্ত্র ছুটি গোপনে 
তাদের পেটের কাছে ঢোকানো ছিল। 

স্বযোগ বুঝে এক সময় পাইলেদস্ এজিসথাসকে এবং ওরেস্টেস তার 
মাকে ধরে ফেলল ॥ তারপর দুজনে তাদের সেই ছোর! দিয়ে হত্যা করল 
ছুজনকে। ওরেস্টেস চিৎকার করে তার মাকে বলল, একবার মনে করো 
দেখি রাজা এ্যাগামেননের কথা, মনে ভেবে দেখ, কেমন করে অন্তার়ভাষে 
হত্যা করেছ তাকে । আজ তার প্রতিশোধ নেবার সময় হয়েছে । 

তার মা তার কাছে কাতরভাবে প্রাশভিক্ষা চাইলেও সেকথা শুনল না 
ওরেস্টেস। তার বুকে সেই ছুরিটা আমৃল” বসিরে দিল। এজিসখাসের 
স্বৃতদেহের পাশেই পড়ে গেল ক্লাইতেযেস্ত্রা। 
ব্যাপায়ট ক্রমে জানাজানি হয়ে গেলে প্রাসাদের সৃত্যরা ব। 
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সেনাধাহিনীর লোকের] কেউ কোন কথ! বলল না। অত্যাচারী এজিসখাসের, 
উপর সকলেই রেগে ছিল। তারা সবাই জানত অন্তায়ভাবে রাজা 
গ্যাগামেননকে হত্যা করে ও রাণীকে হাত করে তার রাজ্য দখল করে 
সে অত্যাচার করে যাচ্ছে প্রজাদের উপর | তাই তারা যখন শুনল ওরেস্টেস 
তার পিতৃহস্তাকে বধ করে পিতার সিংহাঁসনের উত্তরাধিকারী হতে এসেছে 
তখন তারা খুশি হলে।। তবে রাজ্যের বয়োপ্রবীণ লোকের! এক অভিশাপের 
ভয় করতে লাগল । তারা ভ1বতে লাগল তাঁর ম! যত অন্তায় বা অপরাধই 
বরুক না কেন, ওরেস্টেসের নিজের হাতে মাকে বধ বরা উচিত হয়নি৷ 
এই পাপের জন্ত তাদের রাজ্যে দেবতার অভিশাপ বধিত হতে পারে। 

এদিকে তার মার মুত্তদেহটা সমাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাগলের মত 
হয়ে গেল ওরেস্টেস। ইলেকৃট্রী ও পাইলেদস্ অনেক করে তাকে বুঝিয়েও তাঁর 
মাথাটাকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারল না। তখন রাজোর একজন 
জে!ক বলল অভিশঞ্চ ওরেস্টেসকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হোক। তান! 
হলে ওর পাপস্থালন হবে না। তবে ধেশর ভাগ লোক বলল ডাকে নির্বাসন 

দেওয়া হোক । তখন পাইলেদস্ ও ইলেকৃড্রী দুভনেই তার সঙ্গে প্রাসাদ 
ছেড়ে অজানার পথে রওন। হলো । 

প্রথমে তারা গেল এ্যাপোলোর মন্দিরে । মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্তে তীব্র 
ভাষায় ভৎ্সনার কথ। বলতে লাগল ওরেস্টেস | মনে হলো! সে তার চৈতন্য 
ফিরে পেয়েছে । সে বলল, সে যথন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার আগে 
প্রথমে এই মন্দিরে এসে এ্যাপোলোর শরণাপন্ন হয় তখন এযাপোলে। তাকে এ 
কাজে উৎসাহ দেন। কিন্ত মাতৃহত্যা তার পক্ষে অচিত বা অধর্মের কাজ 
হবে একথা স্পষ্ট করে ছিনি তাকে বলে সাবধান করে দেননি । 

সেদিন স্বপ্নে ওরেস্টেসকে দেখ। দিলেন এ্যাপোলো। তাকে বললেন, 
এক বছর আর্কেডিয়ার জজলে গিয়ে নির্বাসনে থাকতে হবে। তারপর 
দেবতাদের এক সভায় তার কৃতকর্মের বিচার হবে এবং খুব সম্ভবত 

দেবতার। তার মাতৃহত্যার পাপ স্থালন করবেন। 

এই একটি বছর প্রতিহিংসার অপদেবতার৷ সর্বত্র ও সর্বক্ষণ তাড়িয়ে 

নিয়ে বেড়ায় ওরেস্টেসকে। ইতিমধ্যে পাইলেদস্ ইলেক্ট্রাকে বিয়ে করেছে। 
পাইলেদস্ তার উপযুক্ত বন্ধুরই কাঁজ করেছে। এবটিবারের জন্তও হতভাগ্য 
ওরেস্টেসের সঙ্গ ত্যাগ করেনি। সে একবার ফোসিসে তার বাবার কাছে 
ফিরে গেলে তার বাবা তাকে মাতৃহস্তা ওরেস্টেসের সঙ্গ ছাড়ার জন্ত চাপ 
দিয়েছে এবং তা বরার জন্য তাকে বাড়ি থেকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত 
করেছে। তবু তার বন্ধুত্বের সততায় ও বিশ্বত্ততায় অচল অটল থেকেছে 
পাইলেদস্। 

গওরেস্টেস খন যেখানেই যায় প্রতিহিংসার অপদেবী ইউমেখনাইদেসএক 
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সহ্চনীর! ভার অন্থসরণ করতে থাকে। তাকে সারাদিন নানারূপ দৈহিক 
ও মানমিক যন্ত্রণায় পীড়িত করতে এবং রান্বি হলেই তার ঘুমের মাঝে নানা 
রকম ভয়াবহ ছুঃ্বপ্নের হি করে তার ঘুখের ব্যাঘাত ঘটাতে থাকে। 

একসময় ওরেস্টেল এই যন্ত্রণায় ভীষণভাবে কাতর হয়ে পড়লে পাইলেদস্ 
ও ইলেকৃট্রা ছুজনে মিলে তাকে আবার এযাপোলোর মন্দিরে নিয়ে যায় 
প্রতিকারের আশায়। 

এ্যাপোলে। তখন তাকে নির্দেশ দিলেন তার পাপস্থালনের জন্ত তাঁকে 
এক বিপজ্জনক সমুত্রযাজ্রার মধ্য দিয়ে তাকে স্কাইখিয়ার অন্তর্গত তরিসের 
মন্দিরে গিয়ে আর্তেমিসের বিগ্রহ মৃতিটি নিয়ে আসতে হবে। বিস্ক এটি 
বড় কঠিন কার্জ। কারণ প্েখানকার রাজা বড় নিষ্ঠুর প্রক্কতির এবং 
সেখানকার জনগণ মারমুখী । ফলে কোন বিদেশী সেখানে গিয়ে টিকতে 
পারে না। 

তবু পাইলেদস্ স্কাইথিক1 যাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলল। পঞ্চাশ জন 
নাবিকসহ এক জাহাঁজে করে নির্ভয়ে রওন| হলো তার] । 

কিন্তু ওরেস্টেস জানত না তরিসের মন্দিরে যে সন্গ্যাসিনী পুরোহিত 
হিসাবে কাজ করে সে তার বড় বোন ইফিজেনিয়া। তাকে বলি দেবার 
সময় দেবী আর্তেমিস রহশ্যজনকভাবে অদৃশ্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে এই মন্দিরের 
পূজারিণী হিসাবে রেখে দেন। সুতরাং তার পর থেকে বহু দূরে থাকায় 
যুদ্ধের কথা, তার বাড়ির কথ! কিছুই জানতে পারেনি সে। 

ইফিজেনিয়! অবশ্য তার বাড়ির কথা জানতে চেয়েছে মাঝে মাঝে। 
মাঝে মাঝে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু 
তার কোন স্থযোগ পায়নি কারণ কোন গ্রীক জাহাজ এ দেশের উপকূলে 
কখনো আসেনি । শ্ধু গ্রীক জাহাজ নয় কোন বিদেশী জাহাজই এখানে 
আসতে সাহুস পায় না। তার কারণ এ দেশের উপকূল বড় বিপজ্জনক) 
এ উপকূল যেমন সব সময় ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে তেমনি এখানে প্রায় 
সব সময় ঝড় বইতে থাকে । তার উপর এ দেশের অধিবাসীরা বড় ভয়ঙ্কর । 
এখানে কোন বিদেশী এসে পড়লেই তার! তাকে ধরে নিয়ে দেবী আর্তেমিষের 
মন্দিরের সামনে বলি দেয়। 

একদিন তার মন্দিরের চত্বরে ঈ্রাড়িয়ে সমুদ্রের চেউএর দিকে এক মনে 
ভাকিয়েছিল ইফিজেনিয়া। এমন সময় একজন লোক দুজন যুবককে সে 
মন্দিরের সামনে বলি দেবার জন্ত নিয়ে আসে। তাদের ভাষ! শুনে 
ইফিজেনিয়া বুঝল, তারা জাতিতে তারই মত গ্রীক। কিন্ত তাদের জন্ত 
ছুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করার নেই। 

ইফিজেনিয়া তাই তাদের ছুঃখের সঙ্গে বলল, হে হুতত্তাগ্য যুবক, 
আমি তোমার্দের . অভ্যর্থন] জানাতে পারলাম না। তোষরা এদেশের 
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আইন কানন জান না । কোন বিদেশী এদেশের যাটিতে পদার্পণ করলেই 
আর্তেমিসের মন্দিরের সামনে তাকে বলি দিতে হবে। এই হচ্ছে এখানকার 
নিয়ম । 
বন্দীদের একজন বলল, ষে দেশের মাহষ দেবতায় বিশ্বাস করে এবং 

দেবতার পৃজা করে সে দেশে এই বর্বরোচিত নিয়ম কি ভাবে প্রচলিত 
থাকতে পারে ? 

অন্ত বন্দী যুবকটি নীরবে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল । 
প্রথম বন্দীটি আবার বলল, ভাগ্যের দোষে আমরা এখানে এসেছি, 

আমরা তোমার সাহায্য চাই। 
ইফিজেনিয়। বলল, তোমাদের মরতেই হুবে। 
তখন তরিসের একজন লোক তার্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কিন্ত 

বন্দীর! তাদের পরিচয় দিল না । 
তখন ইফিজেনিয়া বলল, আমি শুধু এইটুকু তোমাদের জন্য করতে পারি। 

তোমাদের একজনকে বাচাতে পারি রাজার কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে। কিন্তু 
একজনকে প্রাণবলি দিতেই হবে দেবীর কাছে। 

তখন পাইলেদস্ ও ওরেস্টেস দুজনেই বলতে লাগল, আমি মরতে চাই। 
ওকে বাচাও। 

ওরেস্টেস বলল, আমি বাচতে চাই না। আমাকে বলি দাও । আমি 
মরে গেলে কেউ কাদবে না । আমার ম। বাবা স্ত্রী পুত্র কেউ নেই। কিন্ত 
ও সম্প্রতি বিয়ে করেছে । ওর স্ত্রীও মা বাব! আছে। 

কিন্ত পাইলেদস্ বলল, না না, আমাকে বলি দাও, আমার বন্ধুকে বাড়ি 
পাঠিয়ে দাও । 

কিন্ত ওরেস্টেস বলল, আমি বাচব আর ও বাচবে না । তা হতে পারে না। 
পাইলেদস্ বলল, ওর মৃত্যু ঘটলে এক বিরাট বংশ অবলুপ্ত হয়ে যাবে 

চিরদিনের মত। তুমি জান না, ও কত বড় বংশের ছেলে । 
ইফিজেনিয়! তখন আশ্চর্য হয়ে বলল, কে তোমরা, তোমাদেন্ আসল 

পরিচয় কি? তোমাদের ছুজনের মত এমন বন্ধুত্ব কখনে৷ দেখিনি । 

বন্ধুর জন্ত হাসিমুখে প্রাণবলি দেবার জন্ত এমন উন্মুখ হয়ে ওঠে এমন লোক 
পৃথিবীতে সত্যিই বিরল । 

তখন ওরেস্টেসই প্রথম নিজের পরিচয় দান করল। বলল, আমি হচ্ছি 
এ্যাগামেননপুত্র ওরেস্টেস। আজ আমি দেবতা ও মানবের কাছে ত্বণার 
বস্ত, কারণ আমি আমার মায়ের রক্ত পাঁন করেছি। 

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একট! সকরুণ আর্তনাদ ইফিজেনিয়ার বুকটাকে 
ফাটিয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে কণ্ঠের কাছে এসে সহসা স্তব্ধ হয়ে উঠল । 
যখন দেখল আজ একটু আগে যে যুবক তার কাছে দীড়িয়ে প্রাণতিক্ষা 



গ্রীকরুরাঁশ কথা ১৫৬ 
চাইছিল সে তার সহোদর ভাই তখন একই সঙ্গে বিষাদ আর বিশ্ময়ের 
আবেগে অভিত্ৃত হয়ে পড়ল সে। 

কিন্তু মুখে কোন কথা বলল না ইফিজেনিয়া। তরিসের লোকরা তাদের 
কথাবার্তা বুঝতে না পেরে তাদের পানে বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে 
'খাকে | তারা এভাবে তাদের লক্ষ্য না করলে ইফিজেনিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
ভাইকে জড়িয়ে ধরত আবেগের সঙ্গে । 

ঘাই হোক, ইফিজেনিয়া পাইলেদস্্কে বাড়ির সব কথা খু'টিয়ে জিজ্ঞাসা 
করল। তার কাছ থেকে জানতে পারল একে একে কিভাবে উরয়যুদ্ধ হতে 
প্রত্যাগমনের পর রাজ! এ্যাগামেননের মৃত্যু ঘটে এবং কিভাবে রাণী 
ক্লাইতেমেস্ত্ার মৃত্যু হয় আর কিভাবেই বা ওরেস্টেম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
নেয়। 

সব কিছু শুনে বিস্ময়ে ও ছুঃথে অভিভূত হয়ে গেল। যে ভাইকে সে 
একদিন কোলে পিঠে করে কত আদ্র করেছে তার শৈশবে তাকে কখনো 
সেবলি দিতে পারে না নিজের হাতে । তাছাড়া যে পাইলেদস্ বন্ধুর 
বিপদে তার জন্ত জীবন বিপন্ন করে এত কিছু করতে পারে তাকেও সে বল্ল 
দিতে পারে না। তাই সে তাদের দুঙ্গনের জীবন রক্ষা করার জন্ত চিন্তা 
করতে লাগল । কিন্ত আপাতত তার মনের কথা প্রকাশ করল না বাইরে ঘা 
নিজের পরিচয়ও দিল না ওরেস্টেস ও পাইলেদস্এর কাছে। সে শ্রধু তখনকার 
মত বন্দী ছুজনকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখার হুকুম দিল । 

কারাগারে গিয়ে ওরেস্টেম ও পাইলেদস্ ছুই বন্ধুতে মৃত্যুর জন্ত প্রতীক্ষা 
করতে লাগল। তারা ভাবল তাদের পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। 
তাদের দুজনকেই মরতে হবে। তাদের দুজনকেই ওরা বলি দেবে সেই 
দেবীর কাছে যার বিগ্রহ মৃতি ওরা গোপনে নিয়ে যেতে এসেছে । 

নিশীথ রাঁতে হঠাৎ কারাগারের দরজাট! খুলে গেল এবং একট জগস্ত 
মশাল হাতে ইফিজেনিয়া একা প্রবেশ করল তার মধ্যে । ওরেস্টেলরা 
ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু পরে দেখল ভয়ের কিছু নেই৷ এবার ইফিজেনিয়। 
নিজে তার আসল পরিচয় দান করল। ওরেস্টেস এবার জানতে পারল 
কিভাবে দেবী আর্তেমিস তার দিদি ইফিজেনিয়ার জীবন বাঁচিয়ে তাকে এই 
মন্দিরের পৃজারিণী করে রাখে । ইফিজেনিয়া ও তার বাড়ির সব কথ! আবার 
ওরেস্টেসের মুখ থেকে শুনল। সেই সঙ্গে এ্যাপোলো ওরেস্টেসের 
পাপস্থালনের জন্য দেবী আর্তেমিসের যে বিগ্রহ মৃত্তি নিয়ে যাবার নির্দেশ 
দিয়েছে তাও শুনল । 

কিন্তু এখন দারুণ সমস্যা দেখা দিল” ইফিজেনিয়ার সামনে । তরিসের 
লোকেরা যখন বিদেশদের প্রাণবলির জন্ত রক্তলোলুপ হিংম্র জঙ্কর মত 
ছটফট করছে তখন কিভাবে তাদের জীবনরক্ষা করবে তা নিয়ে গভীরভাবে 
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ভাবতে লাগল সে। অনেক ভাবার পর অবশেষে একটা পরিকল্পনা খাড়া 

করল যাতে করে সে নিজেও মৃতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেশে ফিরে যেতে 
পায়ে। ওদের সঙ্গে জাহাজ আছে জেনে আশা হলে। কিছুটা । 

ইঞ্িজেনিয়া সেই রাতেই কারাগার থেকে সোজ! রাজার কাছে চলে 
গিয়ে রাজাকে বলল, যে দুজন বিদেশী ধরা পড়েছে তারা দুজনেই পাপী; 
অনেক পাপকর্ম করেছে জীবনে । প্রচুর পাপকর্মের দ্বারা কলুষিত তাদের 
দেহ দেবীর কাছে এখন বলি দেওয়া! চলবে না। এমন কি তাদের দৃষ্টির কলুষে 
দেবীর বিগ্রহ যৃতিও কলুষিত হয়ে গেছে। এমত অবস্থায় সমুদ্রের জলে বন্দী 
ছুজনকে ও সেই সঙ্গে দেবীমুতিকে ম্লান করাতে হবে এবং একাজ তারই 
দ্বারা সম্ভব । 

তাই ওদের সমুদ্রের কূল থেকে সান করিয়ে আনার পর ওদের বলি- 
দানের ব্যবস্থা করা হবে। 

রাজা থোয়াস পুরোহিতকে শ্রদ্ধা করত। তাকে একাজে নিযুক্ত করার 
সময় দেবীর আদেশ পায় সে। সে তাই ইফিজেনিয়ার কথা সরলভাবে 
বিশ্বাস করে তাকে সমুদ্ধে যাবার অনুমতি দিল । 

কোলে দেবীর বিগ্রহ মূতি আর হাতে যে দড়িতে বন্দী ছুজন বাধ! ছিল 
সেই দড়িটি নিয়ে ইফিজেনিয়৷ এগিয়ে চলল সমুদ্রকূলের দ্রকে। রাজা ও 
তরিসের অনেক লোক অপেক্ষা করতে লাগল । 

সমুদ্রকূলে ঘাটের কাছে একটা পাহাড় ছিল। পাহাড়ের চূড়া থেকে 
ওর। ওদের অপেক্ষমান জাহছাজটাকে ডাকতেই সেটা কাছে এল। ওরা 
তাড়াতাড়ি তাতে উঠে পড়তেই জাহাজ ছেড়ে দিল । 

এদিকে পুরোহিতের ফিরে আসতে অত্যধিক দেরি হচ্ছে দেখে রাজা 
থোয়াস দলবল নিয়ে সমুদ্রকূলে চলে গেল। তখন সবেমাত্র ওদের জাহাজটা। 
কূল থেকে যাত্রা করেছে। 

তরিসের লোকের দ্রুতগামী জাহাজে করে ওদের অনুসরণ করার 
চেষ্টা করছিল। তার উপর একদল লোক পলাতকদের লক্ষ্য করে ভারী 
পাথর আর তীর ছোড়ার জন্ত তৈরি হলো। কিন্তু তার আর প্রয়োজন 
হলো ন।। কারণ প্রতিকূল বাতাস আর সমুদ্রতরজ্ের প্রভাবে এগিয়ে যেতে 
পারল ন! ওদের জাহাজ । উ্টে তা কৃলের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল । 
ওদের তখন সহজেই ধরে ফেলতে পারত রাজা থোয়াপের লোকেরা । কিন্ত 
সহুস! এক অলৌকিক ঘটনায় স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে । 

সহসা এক তীব্র স্বর্গীয় ছ্যুতিতে চোখছুটো৷ ঝলসিয়ে যেতে লাগল রাজ! 
খোরাসের। এক দেবধাণী শুনে চমকে উঠল সে। দৈববাণী বলতে 
লাগল, শোন থোয়াস, আমি হচ্ছি প্যালাল এথেন, শ্বর্গস্থ দেবতারা চান 
এই বিদেশীর! নিরাপদে ওদের দেশে ফিরে যাক। আমার বোন দেবী: 
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আর্তেমিস আর তোমাদের মত এমন বর্বর লোকদের যাঝে বাস করকে 
না যাঁর! দেবীর প্রসাদদলাভের অন্ত নরবধলি দেয়। তোমাদের যধ্যে স্থমতি 
ফিরে এলে এবং শুভ বুদ্ধির উদয় হলেই সে আবার ফিরে আলবে।' 
আপাততঃ আমার বোনের জন্ত অন্ত শহরে অন্ত মন্দিরে থাকার ব্যবস্থা 
হবে। 

এই কথা শুনে রাজ। থোয়াস ও তার লোকের! ভয় পেয়ে গেল। তারা 
আর বিদেশীদের ধরার কোন চেষ্টা করল না। তখন অবাধে ওরা হ্বদেশে 
ফিরে গেল । ইফিজেনিয়া আর্তেমিসের বিগ্রহ ৃতিটিকে এখেব্দ নগরীতে 
প্রতিষ্ঠিত করল । 

এদিকে এক বছর পূর্ণ হয়ে গেলে যথাসময়ে বিচার শ্তরুহলে৷ ওরেস্টেসের | 
বিচারসভা বসল প্যালাস এথেনের মন্দিরে । কয়েকজন বুদ্ধ লোকের 

বেশ ধারণ করে বিচারে বসলেন স্বয়ং দেবতারা | প্রধান বিচারক [নযুক্ত 
হলেন এরোপেগাস | 

ওরেস্টেম তার পাপের কথা সবিষ্তারে খুলে বলল। অকুঠভাবে 
হ্বীকার করল সব কিছু । 

অবশেষে বিচারকদের মধ্যে ভোটদানের কাজ শুরু হলো। ধারা 
আসামীর পক্ষে মুক্তির সপক্ষে ভোট দিতে চান তার! একটি করে সাদা 
পাথর একটি পৃজাপাত্রে রাখতে লাগলেন আর ধারা আসামীর শাস্তির 
পক্ষে ভোট দিতে চান তীর। একটি করে কালে। পাথর ফেলে দিতে লাগলেন, 
সেই পাত্রে। 

ওরেস্টেস পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্ত মাতার জীবন নাশ 
করেছে । দেবতাদের ভোটদানের পর দেখা গেল তার পক্ষে ও বিপক্ষে 
সমান সমান সাদা ও কালো পাথর পড়েছে । অর্থাৎ পাপ পুণোর পরিমাণ 
সমান এ ব্যাপারে । এক্ষেত্রে তার শান্তি বা মুক্তি কিছুই হতে পারে না। 
কিন্ত এমন সময় সহস। প্যালাস এথেন সশরীরে আবির্ভ্ত হয়ে একটি সাদ। 
পাখর 'ফেলে দিলেন পুঁজাপাত্রে। এইভাবে ওরেস্টেসেরই জয় হলো । 
সে অভিশাপমুক্ত হলো। 

এরপর উপযুক্ত 'রাজকীর মর্যাদার সঙ্গে নিজের রাজ্যে ফিরে গেল 
ওরেস্টেস। রাজ্যের লোকরা তাকে রাজা বলে এবার অকু্ঠভাবে মেনে 
নিল পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে । কিছুদিনের মধ্যে মেনেলাস ও হেলেনের কন্তা 
হামিওনকে বিয়ে করল ওরেস্টেম। আগে মেনেলাস একিলিসের পুত্রের 
সঙ্গে ভার কণ্তার বিয়ে দেবে বলে কথ। দিয়েছিল । তাই হাগ্সিওনকে লাভ 
করার জন্য একিলিসের পুত্রকে যুদ্ধে হারাতে হলে! । 

সব গ্রীকবীরেরা একে একে স্বদেশে ফিরে এলেও একমাত্র ওডেসিয়াস 
ফিরল না! তখনো! । উর়যুদ্ধে পুরে! দশট্রি বছর লেগে ধাবার পর বাড়ি ফেরার 
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পথে সমন্ধে জাহাজড়ুবি হরে ঘুরে বেড়াতে লাগল ওভেসিয়াল । গুদ্দিকে 
তার দীর্ঘ বিরহে কত ছুঃখে দিন কাটাতে লাগল তার বিশ্বস্ত গুণবতী স্ত্রী 
পেনিলোপ । পিতার মুখদর্শন না করেই দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল তার 
পুত্র টেলিমেকাস। 

ওডেসিয়াস তার প্রত্যাবর্তনপথে যে বিপদের মধ্যে পড়েছিল তার জন্ত 

তার ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার দোষও ছিল । 
ট্য়নগরী লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরতবু লাভ করে ওডেসিয়াস | তাই নিয়ে তারা 

ব্বদেশে রওন। হবার জন্য প্রস্তত হলে! । জাহাজে উঠতে যাবে এমন সময় 
দুর্মতিবশতঃ হঠাৎ তার ইচ্ছা হলো সমুদ্রকূলবর্তী একটি দেশ তারা আবার 
লুঠন করবে। সিকন নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি সে দেশে বাস করে। ওডেসিয়াস 
তার সৈন্তসামস্ত নিয়ে সে দেশের রাজধানীটা দখল ও লুঠন করল। তারপর 
সে আর দেরি না! করে সেই মুহূর্তেই জাহাজ ছেড়ে দেবার আদেশ দিল। 
কিন্ত তার নাবিক ও লোকজনের কুড়েমি করে গল্প করে সময় কাটাতে 
লাগল । এই অবসরে সিকনরা তাদের দেশের গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক “সন্ত 
সংগ্রহ করে আক্রমণ করলো! ওভেপিয়াসকে । ফলে আবার যুদ্ধ হলো । সে যুদ্ধে 

শেষ পর্যস্ত ওডেসিয়াস জয়লাভ করলেও তাতে তার অনেক লোকজন নিহত 
হলো। এরপর আর কালবিলম্ব না করে জাহাজ ছেড়ে দিলেও প্রতিকূল 
বাতাস আর সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে যেতে হলো তার্দের। 

ভয়ঙ্কর সামু।দ্রক ঝড় তাদের জাহাজের সব পাল ছিড়ে খুঁড়ে দিয়ে তাদের 
জাহাজগুলো আসল পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । 

দশদিন এইভাবে প্রচণ্ড ঝড় আর তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর 
ওডেসিয়াসরা একটি দ্বীপে গিয়ে পৌছল। দ্বীপটাতে কি ধরনের লোক বাস 
করে তা দেখার জন্য তিনজন লোককে খোজ নিতে পাঠাল ওভেপিয়াস। 

পরে জানল সে এক অন্ভূত মায়াবী দ্বীপ। অদ্ভূত এক দেশ। সেখানে যারা 
থাকে তার! সবাই হলে! অলস অবর্মন্য ফলভোজী। তাদের একমাত্র খাস্থয 
হলে লোটাস নামে এক প্রকার ফল। যারা তাদের কাছে যায় তার! 'তাদের 
অকাতরে সে ফল দান করে। (সেই ফল খাবার সক্ধে সে যে কোন বিদেশ 
এমন অলস অকর্মণ্য ও মোহ্মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে সে আর এ দ্বীপ ছেড়ে কোথাও 
যেতে চায় না। সে দ্বীপের চারদ্িকেই আছে বড় বড় লোটাস গাছ আর 
তার ডালে ডালে আছে ফুল আর ফল। 

ওডেসিয়াস যখন দেখল ধে লোক তিনটেকে সে দেখতে পাঠিয়েছে তারা 
ফিরে আসছে না বহুক্ষণ কেটে গেলেও তখন সে নিজেই দ্বীপের ভিতর চলে 
গেল তাদের সন্ধানে । পরে বুঝল সে দ্বীপের সেই মায়াবী ফল খেয়ে নেশায় 
বুদ হয়ে আছে তারা। বিচক্ষণ ওডেসিয়াস এর পরিণতি কি তা বুঝতে পেরে 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের জোর করে টেনে আনল এবং তার আর কোন লোক যাতে 
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দ্বীপে গিয়ে সেই ফল খেতে না পারে তার আন্ত জাহাজটা ছেড়ে দিল। 
এরপর ওডেসিয়াসের জাহাজটা থামল, এক অদ্ভুত দ্বীপে । সেখানে সমুদ্র- 

কৃলবর্তী পাহাড়ের চুড়া থেকে সব সময় ধোয়া বেরিয়ে আসছে ! দেখে মনে 
হুয় পাহাড়টার ভিতর যেন আগুন জলছে সব সময়। পরে ওডেসিয়াস বুঝল 
পে দ্বীপে সাইক্লোপ নামে এক দুর্ধর্ষ দৈত্যরা বান করে। তার! 
একেবারে বর্ধর ও অসভ্য ; বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এবং 
কোন বিদেশীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় না। তার! কৃষিকার্ষ 
করে না। পশুপালনই এদের একমাত্র জীবিকা । পশ্তর মাংস আর বুনো 
গাছপালার শিকড় আর পাতাই তাদের খাছ্য। বিরাটাকায় তাদের চেহারা 
আর তার্দের কপালে মাত্র একটা করে চোখ আছে । 

কৌতুহলের বশবর্তা হয়ে ওডেপিয়াস জাহাজ থেকে নেমেই বারো জন 
লোক তার জাহাজ থেকে বাছাই করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ম্বীপটাকে ঘুরে 
দেখার জন্য । জাহাজটাকে কলে নোঙর করে রাখল । 

কিছুদূর গিয়েই পাহাড়ের ধারে ঝোপে ঢাক! এক গুহার মুখ দেখল। 
তার! গুহার ভিতর ঢুকে দেখল ভিতরটা শুধু ভেড়া আর ছাগলের ছানায় 
ভত্তি । তাছাড়! রয়েছে অনেক দুধ, দই আর মাখন। ওডেসিয়াস তার 
সঙ্গীদের নিয়ে সেই ছুধ দই খুব খেল সাধ মিটিয়ে। তারপর অপেক্ষা করতে 
লাগল সেই গুহার মালিকের জন্ | 

সেই গুহায় পলিফেমাস নামে এক সাইক্লোপজাতীয় দৈত্য বাস করত। 
সে ছিল ভীষণ নিষ্টুর প্রকৃতির । সে নরমাংস ভক্ষণ করত আর তার নিজের 
জাতির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করত না বলে এক। এক। একটা গুহায় বাস 
করত । 

রাত্রি হতেই পলিফেমাস তার পণ্র পাল সঙ্গে করে বাসায় ফিরল । ভেড়া 
আর ছাগলগুলোকে গুহায় ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে কাঠের এক বিরাট বোঝা কাধ 
থেকে নামাল। তারপর গুহাতে ঢুকেই সে এমন এক বিরাট পাথর গুহার 
মুখের উপর চাপা দ্বিয়ে দিল যা কোন মানুষ তো দূরের কথা একটা মাল- 
গাড়িতেও টানতে পারবে না। 

পলিফেমাস গুহার ভিতর ঢুকে ভেড়া আর ছাগলগুলোকে ছুইল। সেই 
দুধ থেকে কিছু মাখন তুলল আর কিছু রাত্রিতে খাওয়ার জন্য রাখল । পরে 

সে আগুন জালতেই তার আভায আগন্তকদের দেখতে পেল । 
বিদেশীদের তার গুহার ভিতর দেখতে পেমেই রেগে গেল পলিফেমাঁস 

গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা কর্তা, কে তোর! ? 
একমাত্র ওডেসিয়াস ছাড়া জয়ে তার কথার কেউ উত্তর দিতে পারল না 

ওডোস্াস বলল, আমরা অসহায় পথিক। আমাদের জাহাজ ডুবে গেছে 
সমুদ্রে। জিয়াসের নামে আমাদের দয়া করে আশ্রয় দাও । 
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ওভেসিয়াসের কথ! শুনে হেসে উঠল পলিফেমাস। বলল, আমি কোন 

ঠাকুর দেবতা মানি না । 

এই বলে সে তৎক্ষণাৎ ওড়েসিয়াসের ছুজন নাবিককে ধরে পাথরের 
মেঝের উপর ঠুকে তাদের ঘাড় মটকে রক্তপমেত থেয়ে ফেলল। তারপর 
দুধ দিয়ে কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে ফেলল । মুখ ধুয়ে মেঝের উপর পড়ে নাক 
ভাকিয়ে ঘুমোতে লাগল । গভীর রাতে ওডেসিয়াস একবার ভাবল সে তার 
খারাল তরবারিটা ঘুমস্ত পলিফেমাসের বুকের মধ্যে আমুল বসিয়ে দেবে । 
কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল তাহলে সেই বিরাট পাথরটা গুহার মুখ থেকে তার! 
কিছুতেই সরাতে পারবে না। ফলে কোনদিন বেরোতে পারবে ন! গুহা 
থেকে । তাই তারা তা করল ন]|। 

এদিকে সকাল হতেই পলিফেমাস ঘুম থেকে উঠে ভেড়া ও ছাগলগুলোকে 
বার করে দিল । তারপর তার প্রাতরাশের জন্গ আরো! ছুটে। লোককে হত্যা 
করে খেয়ে ফেলল । খেয়ে গুহার মুখে সেই পাথরট! চাপিয়ে দিয়ে পণ্ড চরাতে 
চিলে গেল। 

ওডেসিয়াস মনে জোর নিয়ে মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগল। হঠাৎ সে 
গুহার মধ্যে দেখতে পেল অলিভকাঠের তৈরি প্রকাণ্ড গদার মত একটা 
জিনিস পড়ে রয়েছে । ও সেটার একটা দিকে .ছুঁ চের মত সরু করে তা 
'মাগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিল। 

সন্ধ্যে হতে পলিফেমাস গুহাতে ফিরে পশুগুলোকে দুইয়ে আবার ছুজন 
(লোককে ধরে তেমনি করে খেয়ে ফেলল । তারপর নাক ভাকিয়ে ঘুমোতে 
লাগল | সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়তেই ওডেসিয়াস তার বাকি লোকদের 
সাহায্যে সেই ছু'চলে! লাঠিটা পলিফেমাসের চোখের ভিতর সজোরে ঢুকিয়ে 
দিল। তার অন্ধ হয়ে যাওয়া চোখের ভিতর থেকে রক্ত বার হতে লাগল । 

পলিফেমাস চিৎকার করতে লাগল যন্ত্রণায়। সে হাত বাড়িয়ে 
ওভেসিয়াসদের ধরার চেষ্ট1 করতে লাগল । কিন্তু কাউকে তার হাতের কাছে 
পেস না। পরদিন পলিফেমাল যখন তার ভেড়া আর ছাগলগুলোকে চরাতে 
নিয়ে যাবার জন্য গুহ! থেকে বার করছিল তখন ওডেসিয়াস ভার লোকদের 
ও নিজেকে কয়েকটা বড় ভেড়ার পেটের সঙ্গে শক্ত করে বেধে তাদের সঙ্গে 
বেরিয়ে এল গুহা থেকে । তারপর বাইরে এসে বাধন খুলে পালিয়ে গেল 
নিজেদের জাহাজে । পলিফেমাস এসব কিছুই জানতে পারল ন1। 

ওডেসিয়াসরা জাহাজে উঠে পলিফেমাসকে বলল, হে নরখাদক সাই- 
ক্লোপ, কেউ যদি বলে তোমার চোখ এভাবে কে নষ্ট করল তাহলে তুমি 
ধলবে ইথাকার ওভেসিয়াস এই কাজ করেছে। 

পলিফেমাস তখন সব কিছু জানতে পেরে সমুত্রদেবতা নেপচুনের কাছে 
কাতরভাবে প্রার্থনা করে বলল, হে পরম পিতা, যারা আমার সঙ্গে বিশ্বাস- 
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াতকত! করে এই কাজ করেছে তৃষি তাদের বিপদ ও ধ্বংস এনে নিও । 
পলিফেমাসের এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি একেবারে । | 
এদিকে ওডেসিয়াস এবার এক নির্দিষ্ট কলে গিয়ে তাদের দেশের 

অন্যান্ত জাহাজের সঙ্গে মিলিত হলো। আননো দেবতাদের উদ্দেস্তে পণ্ড 
বলি দিয়ে জাহাজের মধ্যে এক ভোজসভার আয়োজন করল । কিন্ত তখন 
'ঘুণাক্ষরেও একবার বুঝতে পারল না, স্বয্নং দেবতারাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করছেন তাকে বিপাকে ফেলার জন্য । 

এরপর ওডেসিয়াস পবনরাজ ইওনাসের রাজ্যে গিয়ে উঠল । ইওনাস 
কিন্ত বড় অতিথিবৎসল। ইওনাস ই্রকঘুদ্ধের কাহিনী শোনার জন্ত 
ওডেসিয়াদের একমাস তার প্রাসাদে রেখে দিল পরম যত্তবে। 

কিন্ত একমাস গত হতেই ওভেসিয়াস দেশে ফিরে যাবার জন্ত জেদ ধরল। 
তখন রাজা ইওনাস ওডেসিয়াসের নিরাপদ নিধিস্ব সমুদ্রযাত্রার অন্ত তার 
অধীনস্থ সমস্ত প্রতিকূল বাতাঁসগুলিকে একটা চামড়ার খলের ভিতর ভরে তার 
হাতে দিয়ে বলল, এই খলেট! খুব যত্বের সঙ্গে হাতে হাতে রাখবে । এর 
মুখটা যেন কখনো! কেউ না খোলে । তাহলে প্রতিকৃন্ন বাতাসগুলো৷ বেরিয়ে 
গিয়ে বিপদ ঘটাবে তোমার । একমাত্র শান্ত পশ্চিম! বায়ু তোমার অনুকূলে 
বয়ে গতি দান করবে তোমার জাহাজকে । 

ওডেসিয়াস অন্কূল বাতাস পেয়ে আনন জাহাজ ছেড়ে দিল। 
জন্মভূষির পথে নিবিষ্বে এগিয়ে যেতে লাগপ তার জাহাজ । এইভাবে 
নয়দিন নিরাপদে কেটে গেল। দূর দিগন্তে ইথাকার বনরেখ! দেখা যেতে 
লাগল। আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই দেখে ওভডেসিয়াস সেই বাতাস 
ভরা চামড়ার থলেটি এক জায়গায় মুখ বাঁধা' অবস্থায় রেখে ঘুমিয়ে পড়ল 
গভীরভাবে । ভাবল এবার তার জাহাজ নিবিপ্পে অন্ধকারের মধ্যেই তাদের 
জন্মভূমির কূলে নিয়ে ভিড়বে। প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর পর সে তার প্রিপ্নতম 
স্ত্রী ও পুত্রের মুখ দেখবে । 

ওডেপির়াম যখন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিল তখন তার নাবিক ও লোকজনর! 
ভাবল, এ থলেট! ও.ডপিয়াদ সব সম চেখে চোখে রাখে, একবারও হাত 
ছাড়া করে না। নিশ্চয় ওর ভিতর অমূল্য ধনরত্বু আছে যা সে কোনরাজ্য 
জয় করে পেয়েছে। লোভ আর কৌতৃহলের বশবর্তী হয়ে তারা থলের 
মুখটা খুলে ফেলল । সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূল বাতাসগুলো৷ গর্জন করতে 
করতে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্তে তুফান তৃলল লমুদ্রের বুকে । জাহাজের গতি 
ফিরে গেপ। ভিনমুখী পরম্পরবিরুদ্ধ তাদের আঘাতে নানি হান 
দুলতে লাগল জাহাজটা। 

নাবিকরা তখন নিজেদের ভুগ বুঝতে পেরে তীত্র অহ্শেচনায় হা 
স্ছতাশ করতে লাগল। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। ঝড়ের প্রচণ্ড 
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গর্জনে ও জাহাজের বাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল ওডেমিয়াসের। উঠে সব: 
কিছু গুনে বুঝতে পেরে ছুঃখে ও হতাশায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল । কোন 
রকমে সামলে নিয়ে হাল ধরল। কিন্ত জাহাজটার গতি কোনমতেই 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারল না। জাহাজটা সমুদ্র থেকে আবার ইওনাসের, 
রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলে! । 

অনুতপ্ত চিত্তে রাজ। ইওনাসের কাছে ক্ষম। ভিক্ষা চাইল ওডেসিয়াল।, 
কিন্তু ভীত্র ঘ্বণা। ও রাগের সঙ্গে তার সব আবেদন প্রত্যাখ্যান করল 
ইওনাস। বলল, দূর হয়ে ঘাও অপদার্থ কোথাকার । তুমি আমার দানের, 
সম্পূর্ণ অযোগ্য ৷ তুমি দেবতাদের ম্বণ্য। 

এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আবার অকৃল সমূত্রে জাহাজ ভাসিয়ে দিল 
ওডেসিয়াস। এবার আবার সমুদ্রে অন্থকৃল প্রতিকূল কোন বাতালই নেই। 
শত চেষ্টা সত্বে জাহাজট। প্রায় চলেই না। 

এক সপ্ত এমনি করে চলার পর লেগ্ট্রিগনি নামে একটা দ্বীপে 
এসে থামল ওদের জাহাজট।। ওডেসিয়াল একটা পাহাড়ের কূলে ধারে 
জাহাজটাকে নোঙর করে পাহাড়টার উপরে উঠে এ দ্বীপের অধিবাসীরা 
কেমন ত! দেখতে লাগল । কিছুক্ষণের মধোই দেখল এ দ্বীপের অধিবাসীরাও 
মানুষখেকো এক ধরনের দৈত্য। তার! বিদেশী জাহাজ দেখেই দল বেঁধে 
ছুটে এসে বড় ব্ড় পাথর ছুঁড়তে লাগল। ওডেসিয়াসের দলের যে সব লোক 
তাদের বাধ। দিতে এগিয়ে গেল তাদের বর্শাবিদ্ধ করে মেরে ফেলল তারা। 
তারাও সাইক্লোপদের মত মানুষ মেরেই খেয়ে ফেলে । 

ওডেসিয়াস বুদ্ধ করে জাহাজের নোঙর খুলে জোর দাড় ঈটেনে -জাহাজ 
টাকে দূরে ওদের নাগালের বাইরে নিয়ে গেল। 

এরপর আর একট। নতুন দ্বীপে গিয়ে পোছল তারা। কিন্তু দুদিনের 
মধ্যেও ওডেসিয়াস জানতে পারল ন! এ দ্বীপে কারা বাস করে। ছুটি দিন 
সে জাহাজের মধ্যেই শুয়ে বসে কাট।ল। তৃতীয় দিন উঠে জাহাজ থেকে 
মেমে গিয়ে নিকটবর্তা একট। বন থেকে একটা হরিণ শিকার করে নিয়ে 
এল । 

আজকাল ওডেসিয়াসরা অনেক ঘ1 খেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে । এখন আর 

্বীপের ভিতর জোক পাঠায় শ।। জাহাজ “গকে যতটা পারা যায় লক্ষ্য 
করে চারদিকে তাকিয়ে । 

হরিণ মেরে এসে তাই দিতে মধ্যাহন্ডোজল্ পেরে এডেলিগাস শুনতে 
পেল দুরে বনের জিতর একটা জায়গায় ধোা উঠছে । নিশ্চয় সেখানে কোন 
লোকবসতি আছে ভেবে সেখানে সাবধানে লেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করল 
ওডেসিয়াপ। ঠিক করল তার বিশ্বস্ত সহকারী ইউ িলোকাণ জাহাজে থেকে 
জাহাজ পাহার! দেবে । সে ছাড়া আর সবাই ছুটি দলে বিভক্ত হয়ে ছুদিকে 
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খাবে । কিন্ত ভাগা পরীক্ষা করে যলল ইউরিলোকাসকে দ্বীপের অধিবাসীদের 

সন্ধানে ঘেতে হবে । তখন সে বারো জন লোক নিয়ে গিয়ে ্ বীপের ভেতর 
সব অবস্থা লক্ষ্য করতে এগিয়ে গেল । বাকি লোকজন জাহাজের কাছে গেল । 

ধোয়া লক্ষ্য করে লেই বলের মাঝখানে গিয়ে তারা দেখল সেইখানে 

পের গভীর বনের ভিতর একটা পাখরের বড় বাড়ি রয়েছে আর তার 

চার দিকে পিংহ আর নেকড়ে বাধ পাহারা দিচ্ছে । ইউলোকাসদ্দের দেখার 

সঙ্গে সঙ্গে যত সব প্রহরারত দিংহ আর নেকড়েগুলো পোষা কুকুরের মত 

লেজ নেড়ে ওদের পায়ের উপর লুটোপুটি খেতে লাগল । এতে সাহুন পেয়ে 

ইউরিলোকাসরা আরে। কিছুট। এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে । 

হঠাৎ তার। শুনতে পেল বাড়ির ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে এক মধুর সঙ্গীতের 
আওয়াজ আলছে। পরে দেখল এক পরম! সুন্দরী স্চীশিল্পের কাজ করতে 
করতে গান গাইছে আপন মনে | 

ইউরিলোকাস ও ভার লোকজনদের ভাকাডাকিতে সেই নারী তার ঘর 
থেকে বেরিয়ে এনে সাদর অভ্যর্থনায় তাকে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্ত 
আহ্বান জানাল। একমাত্র ইউরিলোকাপ ছাড়া আর সবাই ভিতরে গেল 

গেই মায়াবিনী নারীর আহ্বানে । ইউরিলোকাল নিজে বাইরে জ্লাঁড়িজ 
সন্দিপ্ধ মনে সব কিছু লক্ষা করতে লাগল । 

ইউরিঞ্পোকাল ভিতরে যায়নি ভালই হয়েছে । কারণ ভার সঙ্গীরা ভিতয়ে 
যেতেই সেই মায়াবিনী তাদের প্রথমে মাংস আর মদ দিয়ে আপ্যায়িত কয়েছে। 
তারপরই তাদের পিঠে হাত বুলিষে দেষার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই শুয়োরে 
পরিণত হয়ে গেছে । বাড়িটার চারদিকে প্রহ্রারত সিংহ আর নেকড়েগুলোও 
আগে মানুষ ছিল। পরে এ মায়াবিনীর স্পর্শে হিংস্র জন্ততে পরিণত 
হয়েছে । ইউরিলোকাসের চোখের সামনে তার সঙ্গীরা শুয়োরে পরিণত হয়ে 
ভূষি খেতে লাগল । ত! দেখে ইউরিলোকাস ছুটে জাহাজে পালিয়ে গেল। 

ইউরিলোকাসের মুখ থেকে সব কথ শুনে ওভেসিয়াস রেগে তার তরবারি 
ও তীর ধন্থক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল । বলল, আমার লোকজনদের এই 
অবস্থায় ফেলে রেখে আমি চলে যেতে পারি না। 

ওডেশিয়াস ইউরিলোকাসকে পথ দেখিয়ে সেইখানে তাকে নিয়ে যেতে 
বলল। কিন্তু পাছে সেখানে গেলে তাকে শুয়োরে পরিণত করে তোলে সেই 
মায়াধিনণী এই ভয়ে সে আর যেতে রাজী হলো ন1।. তখন ওডেসিয়াল 
একাই অস্ত্র নিয়ে চলে গেল সেখানে । 

বনপথে যেতে যেতে -ওভেলিয়াম এক অতি স্ুম্দর যুবাপুরুষকে দেখল । 
এই যৃবাপুরুষ হলেন শ্বং দেবতা হাধিস। দেবী এখেনের নির্দেশে তিনি 
সাবধান কয়ে দিতে এলেছেন ওভেবিয়াসকে । হাষিস তাকে এমন একটি ছোট 
চারাগাছ দিলেন হার টিনা কালে গ্থ ফুলগুলো সা! 
পুয়াণ---১১ 
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ছধের যত। এ গাছ একমাজ দেবত! ছাড়া কোন মানুষ তুলতে পায়ে না। 
এই গাছ কাছে থাকলে কোন মায়াবিনীর অস্ত মঞ্জু মোটেই কাজ করতে 
পারে না। হামিস ওডেসিয়াসকে সাবধান করে দিয়ে বলল, এই স্বীপটা 
হলে! এক মায়াবিনী যাছুকরীর ভ্বীপ। তার কাছে মানুষ গেলে আর ফিরে 
আগতে পারে না; মস্ত্রবলে তাকে সে রোজ পশুতে পরিণত করে রাখে। 

দেবতার সতর্কবাণী সত্বেও মায়াবিনীর সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে 
ওডেসিয়াস। অন্য সকলের মত সেও তাকে ভাকতে লাগল বাইরে থেকে । তখন 
সেই মায়াবিনী বখারীতি বেরিয়ে এসে তাকে বাড়ির ভিতর সাদরে নিয়ে গিয়ে 
মাংস মদ আর তার ওষুধ মেশানো মধু খেতে দিল। ওডেসিয়াস কোন আপত্তি 
নাকরে সব কিছু চিবিয়ে খেয়ে নিল। কিন্তু তারপর মায়াবিনী ঘখন তার 
পিঠে হাত বোলাতে লাগল তখন সে উঠে দাড়িয়ে তার তরবারি বার করল। 

হামিসের দেওয়া সেই ওষধির বলে মায়াবিনীর যাদুমন্ত্র কোন কাজ করল ন!। 
তখন মায়াবিনী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অন্গতগু চিত্তে ওডেসিয়াসের পায়ের 
উপর পড়ে ক্ষমা চাইল। বলল, বুঝেছি তুমি বীর ওডেসিয়াস | আমাকে 
ক্ষমা করে'। আজ থেকে তুমি আমার পরম বন্ধু হলে । আমার থেকে 
তোমার আর কোন ক্ষতি হবে না। 

ওন্ডেসিয়াস বলল, আগে তোমার সততার প্রমাণস্থরূপ আমার লোক- 

জনদের শুয়োর থেকে মানধষে পরিণত করো । পরে তোমার কথায় বিশ্বাস 
করব। তা'না হলে তোমাকে এখনই বধ করব। 

ওডেসিয়াসের কথ! শুনে মায়াবিনী গশুয়োররূপী সেই সব লোকদের গায়ে : 
তেল মাথিয়ে মন্ত্র পড়ে আবার মান্থষে পরিণত করল । ওডেসিয়াস দেখল 
তার লোকরা আগের থেকে অনেক বেশী স্বাস্থ্যবান ও স্থন্দর হয়ে উঠেছে। 

মায়াবিনী এবার ভার সব যাছুবি্যা ঝেড়ে ফেলে হাসিমুখে সহজভাবে 
ব্যবছার করতে লাগল ওডেসিয়াসের সঙ্গে। প্রচুর খাদ্য ও পানীয় দিয়ে 
তাদের আপ্যায়িত করল আপন জনের মত | ওডেসিয়াস তখন তার জাহাজ 

থেকে সব নাবিকদের নিয়ে এল | মায়াবিনী তাদের সকলের জন্য এক বড় 
ভোজসভার আয়োজন করল । 

মায়াবিনী ওডেসিয়ামকে এমনভাবে আদর যত্ব করতে লাগল যেসে 
তাকে ছেড়ে যেতে পারল না। তাছাড়। সুন্দরী মায়াবিনীর রূপসৌন্দর্যে এমন 
ভাষে মোহ্মুগ্ধ হয়ে পড়ল ওডেসিয়াস যে সে দিনের পর দিন মাসের পর মাস 
রয়ে গেল সেখানে | এইভাবে একটি বছর কেটে গেল । তারা বাড়ি ফেরার কথ। 
সব ভূলে গেল। ভূলে গেল সমস্ত দুঃখ কষ্টের কথা । তুলে গেল সিকনদের 
মারণাস্ত্র, লোটাপ দ্বীপের মায়াবী ফাদ, মানুষখেকো সাইক্লোপদের আক্রমণ, 
লেত্রিগোনিয়ার দৈত্যদের হিংভ্রতা ও প্রতিকূল বাতাস ও সমুত্র তরঙ্গের 
এচঙ্ আঘাত--সব কিছু ভূলে গেল তারা । 
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খ্মবশেষে ওডেনিয়াসের নাবিকদের একদিন বাড়ির রথ! মনে পড়ে গেল । 
ভারা বাড়ি ফেরার জন্ত চাপ নিতে লাগল ওভেসিয়াসের উপর । সত্রীপুত্রদের 
দেখার জন্ত উদ্ধি হয়ে উঠল সবাই । 

সঙ্সীদের কথায় এবার টচতন্ত হলে! ওডেসিয়াসের | দীর্ঘদিনের যোহ্নিদ্র। 
থেকে সে যেন জেগে উঠল হঠাৎ । মায়াবিনীর মন বুঝে একপময় তার কাছে 
বাড়ি যাবার কথাট। তুলল ওভেসিয়াম। মায়াবিনীও আর তাতে বাধা 
দিল না। বরং সাহায্য করতে চাইল । মায়াবিনী ওডেসিয়াসকে প্রথমে নরকে 
গিয়ে অন্ধ ভবিদ্তদ্বক্তার প্রেতাত্মার কাছ থেকে পরামর্শ আনার কথা বলল । 

সঙ্গীদের রেখে সাহসের সঙ্গে একদিন মৃত্যুপুরীতে চলে যেতে পারত 
ওভেসিয়াপ। কিন্ত তার আর প্রয়োজন হলো না। মায়াবিনী তাদের 
চাপিয়ে তাদের সঙ্গে একট! ভেড়া আর একট! ভেড়ী দিল। সেই ভেড়া 

ভেড়ী বলি দিয়ে প্রেতপুরীর দেবতাদের সন্তুষ্ট করবে তারা । এলপীনর নামে 
একটি নাবিক ছাড়া সকলেই গিয়ে জাহাজে উঠল্গ। এলগীনর ছাদে 
ঘুমোচ্ছিল। জাহাজে গিয়ে রগুনা হবার জন্য সকলে ভাকাভাকি করতেই 
এলপীনর ঘুমের ঘোরে হঠাঙ ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। ঘাড় ভেঙ্গে গিয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে। 

মায়াবিনী ওদের জন্ত অন্ৃকৃল বাতাসের ব্যবস্থ' করে দিয়েছিল । অঙ্কুল 
বাতাস পেয়ে ওদের জাহাজ প্রথমে নিবিষ্কে এগিয়ে চলল | তারপর অস্কার 
ঘনিয়ে এল ওদের চারদিকে । ওরা এসে পড়ল ওসয়ানাসের চির অন্ধকার 

এলাকায় | ওট! হচ্ছে সিমেরিয়। নামে চির অন্ধকারের এক দেশ । সেখানকার 
রাত্রি কখনে! শেষ হয় ন!। সেই অন্ধকারের মধ্যে ওদের জাহাজটা চলতে 
চলতে একটা কূলে এসে ভিড়ল আপনা থেকে । ওডেসিয়াস বলল, 
আমি ফিরে না আসা পর্যস্ত তোমর! অপেক্ষা করো এখানে | 

সে জায়গা ফ্লেগেখন, কসিটাগ আর স্টাইলস নাষে তিনটি নদী এসে 
মিলিত হয়েছে । লেইখানে কৃূলের উপর নেমে মায়াবিনীর নিদেশমত একটি 
পরিখা! খনন করল ওডেসিয়াম। তারপর পশু ছুটিকে বলি দিল যাতে তাদের 
রক্ত সেই পরিখার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে। এরপর মদ মধু আর দুধের 
অঞ্জলি দিয়ে টাইরেপিয়াসের নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগল ওডেসিয়াস। 
তার ডাক শুনে মৃত্যুপূরী থেকে বহু অবাঞ্ছিত গ্রেতাত্ম। এসে ভিড় করতে 
লাগল কোন এক জীবন্ত প্রাণীর টাটকা তাজা! রক্ত পান করার জন্থ। 
ওভেসিয়াসকে শেষে তার তরবারি বার করে তাদের তাড়া করতে হলো । 

কারণ এ রক্ত একমাত্র টাইরেপিয়াসের প্রেতাত্মা পান করবে বলেই পশ্ড 
বলি দেওয়া হয়েছে। ী 

সর্বপ্রথম ওভেসিয়াসের সামনে এসে গাড়াল সন্ভযুত এলপীনরের 
প্রেতাত্ব। । এসেই ধে বিক্ষোভ জানাল, কারণ তা মৃতদেছটা এখনে 
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সেই যায়্াবিনীর প্রালাদ্েই পড়ে আছে। তার সৎকার কর। হয়নি 
ওডেসিয়াপ তাকে আশ্বাস দিল, 'ভোমার মৃতদেহ তন্দীভৃত করে সেখানে 
একটি ম্বৃতি্যতত নির্ধাপ করব আমি । তখন শাস্ত হয়ে চলে গেল এললীনয়ের 
প্রেতাক্মাট। । 

এরপর এল ওডেনগিয়াপের মা! এ্যাটিক্লীয়ার প্রেতাত্ম'। গডেসিয়াপ তার 
মার মৃতার কখাটা জানত না এর আগে পর্যন্ত । পে তার যাকে স্বীবিত 

অবস্থায় দেখে বাড়ি থেকে রওনা হয় ট্রয়যুদ্ধের জন্ত। কিন্ধু রক্তপানের জন্তু 
ভার যার প্রেতাত্মার ছায়াশরীরটা ছু হাত বাড়িয়ে দিতেই কর্তব্যের খাতিরে 
তরবারি দিয়ে সে ছাত সরিয়ে দিতে হলে! ওডেসিয়াসকে । 

এরপর এল টাইরেশিয়াসের প্রেতাত্মা । সে এল একট। সোনার লাঠিতে 
ভর দিয়ে। সে এসেই প্রথথে দেই টাক! পশু রক পান করল প্রাণ ভরে । 
তারপর কণ্ঠে গ্জোর পেয়ে তার ভবিষ্ন্ধাণী উচ্চারণ করতে লাগল । গে বলল, 

হে ওডেপিয়াস, গেলে রাখো, তোমার ঘরে ফেরার যাত্রাপথ খুব একটা 
সুখের হবে না। কারণ সমৃত্রদেবতা নেপচুন সাইক্লোপদের জন্য রেগে আছেন 
তোষার উপর । কিন্তু যাই হোক, সব বিপদ তোমার কেটে যাবে একে 
একে । তবে তোমাকে ব্রিনাক্রিয়ার উপকৃলে একবার যেতে হবে| কিন্তু 
সেখানকার গোচারণ ক্ষেত্রে যে সব রাখালদের দেখতে পাবে তাদের যেন 
কোন ক্ষতি করে৷ না । তাদের হুভাা করলেই তোঘার জাহান্জ ও লোকজন 
সব ধ্বংস হয়ে যাবে। চরম ছুর্ঘশার হথ্যে তুমি কোনরকমে বাড়ি ফিরলেও 
বাড়িতে দেখবে দারুণ গোলমাল চলছে। অবশেষে সমৃত্রেই তোমার মৃতু 
ঘটবে। 

টাইরেসিয়াসের প্রেতাত্ব। চলে ধেতেই ওডেসিয়ালের মার প্রেতাত্ম! আবার 
এল। এবার রক্ত পান করে কথা বলতে লাগল মে প্রেতাত্মা । বলল, 
তোমার কথ। ভেবে ভেবে জীবিত অবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করেছি আমি । 
কিন্ত তোষার পিতা লার্তেস এখনে! জীবিপ্ত আছে । তোমার স্ত্রী পেনিলোপ 
এখনে! অশ্রপূর্ণ নয়নে বসে আছে তোমার প্রতীক্ষায়। 

আবেগের সঙ্গে গডেপিয়াস তার মার প্রেতাত্মাকে জড়িয়ে ধরতে যেতেই 
অনৃষ্য হয়ে গেল সেই ছায়াশরীরটা | 

এরপর একে একে বহু হ্ন্দরী রমণী ও বড় বড় বীরদের প্রেতাত্মার আবির্ভাব 
হলে! । প্রথমে এল বীর এযাগামেননের আত্মা । ্যাগামেনন তাকে বলল 
কি ভাবে তার স্ত্রী ভার লঙ্গে বিশ্বালধাততকতা করে তাকে হত্যা করিয়েছে তার 
অবৈধ প্রণন্ীকে দিয়ে ৷ পরে সে তার পূত্র ওরেস্টেসের খবর জিজ্ঞাসা করল । 
কিন্ত ওভেপিয়াস সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারল না। এ্যাগামেননের পর 
এল একিলিলের প্রেতাত্ব।। ওডেসিয়াসের কাছ খেরে তার পুক্ 
'মিশটলেমাষের বীরত্বের কথ! জানতে পেরে খুশি হলে! একিলিস। ওডেলিয়াস 
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তাকে বলল, তৃথ্ি ত এই সৃত্্যুপুরীতে রাজার মত মর্যাদার সঙ্গে খাছ। 
তখন একিলিস বলল, এই মৃত্াপুরীতে রাজকীর মর্যাদায় খাঁঙার চেয়ে 
মর্তাভূমিতে গিয়ে ভ্রীতদাস শ্রধিক হিসাষে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে রেঁচে 
থাক অনেক ভাল । 

এর পর আরে! অমেকের প্রেতাত্মা একে একে ভিড় করে এলে ওডেসিয়াস 
ক্র লেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার জাহাজে গিয়ে চেপে জাহাজ ছেড়ে দিল । 
জাহাজে করে আবার সেই মায়াবিনীর হ্বীপে গিয়ে উঠল ওডেসিয়াস। তার 
গ্রতিশ্রতি মত এলপীনয়ের মৃতদেহের সংকার করল । এবারেও মায়াবিনী 
তাদের মকলের সঙ্গে খুষ ভাঁল ব্যবহার কয়ল। তান কাছে মৃত্যুপুরীয় সব 
শ্ঘটন৷ একে একে । পরে তার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিল । 
টা যাবার সময় অনুকূল বাতাস পেল গুডেলিয়াস। এবার ভায়া 

শিয়ে উঠল সাইরেণদের দ্বীপে এই তবীপে সাইরেশ নামে একদল মায়াধিনী 
গায়িক। বাস করে। তাদের গান সমুদ্র থেকে চলমান কোন জাহাছ্ের লোক 
একবার শুনলেই ভাকে সে দ্বীপের কূলে নামতেই হবে । আর নাম। যালেই 
মৃত্যুবরণ । এ বিষয়ে ওডেসিয়াসকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল সেই 
মায়াবিনী ৷ 

তাই ওডেনিয়াস সেই স্বীপের কাছে তার জাহাজটা আপার আগেই তার 
সব লোকদের কান মোম দিয়ে এমনভাবে এটে দিয়েছিল যাতে তার! 
সাইরেপদের গান শুনতে না পায়। নিজের কান সেমোম দিয়েবদ্ধন। 
করলেও নিজের জাহাজের যাত্বলের সঙ্গে বেধে রাখ এবং তার লোকদের 
সাবধান করে দিল তাদের গান শুনে সে দড়ির বাধন খোলার জন্য ছটফট 
করলেও তারা যেন তার বাধন না খোলে । 

জাহাজটা সাইরেণদের দ্বীপের পাশ কাটিয়ে যখন ধাচ্ছিল তথন তাদের 
গান শুনে সত্যিই ছটফট করতে লাগল রজ্জুবদ্ধ ওডেসিয়াপ। কিন্তু কেউ 
তার বাধন খুলে দিল না। 

সাইরেশদের ফাদ কাটিয়ে ওডেসিয়াসর। এসে পড়ল চ্যারিবডিস আর 
স্কাইল্লার মাঝখানে । চণারিবডিল হলে! জল দেবতা পলেডনের অভিশপ্ত বনী । 
চ্যারিবডিল সমুদ্রের এক জায়গায় এক পাহাড়ের ধারে থেকে প্রতিদিন 
'তনবার করে মুখ থেকে জল বার করে এক বিরাট ঘুর্ণাবত্তের স্থাষ্টি করে, 
'আবার সেই ঘূর্নাবর্তের সব জল নিজেই শোষণ করে নেয় । সেই জল শোষণ 
করার সময় সেইখানে কোন জাহাজ বা কোন প্রাণী এলে গেলেই সেও তার 

পেটের ভিতর চলে যায়। 
স্কাইল্লা হলো অন্তঙম সমুদ্রদেবত। ফোসিসের কনা । তার জন্মের পর 

এক ভাইনি ঈর্যাবশতঃ তার আ্ানের জলে এমন এক বিষ হিশিয়ে দেয় যায় 
ফলে স্কাইপ! সঙ্গে ল্ষে ছটা মাথা আর বারোটা পা-ওয়াল। এক কয়র 
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রকমের হিংস্র রাক্ষসীতে পরিণত হয়। তার- সত উন্মুক্ত চোয়ালের কাছে 
কোন প্রাণী একবার এসে পড়লে আর তার নিস্তার নেই। তাকে মরতেই 
হবে। মায়াবিনী ওডেপিয়াসকে বারবার সাবধান করে দেয় ষে যেন 
স্কাইল্লার সঙ্গে কোনভাবে লড়াই করতে না যায়। কিন্ত চারিবডিসের 
ঘুপ্যাবর্তের এলাকাট। পার হলে স্কাইল্লার পর্বতসংক্গ্ণ গুহার কাছে তাদের 
জাহাজট। আসতেই স্বাইক্লা তার ছটা মুখ একই সঙ্গে বাড়িয়ে দিয়ে জাহাজ 
থেকে ওডেসিয়াসের ছ'জন লোককে শৃন্ে তুলে নিয়ে নিজের গুহার মধ্যে 
নিয়ে গেল। লোকগুলো তাদের হাত বাড়িয়ে সাহায্যের জন্ত অসহায়ভাবে 
চিৎকার করতে থাকলেও তাদের জন্য কিছুই করতে পারল না' ওডেসিয়াস। 

যাই ছোক, কোন রকমে স্কাইল্লার বিপদ পার হয়ে ওরা এসে পড়ল 
কুর্যদেবতার আশীর্বাদপৃত গোঁচারণক্ষেত্র সম্বলিত এক অদ্ভুত দ্বীপে । 
ওডেসিয়াসের ইচ্ছা ছিল না সে দ্বীপে নামার । কিস্তু তার ক্লাস 
জোকজনের। তার কথা শ্তুনল না। মায়াবিনী ওডেসিয়াসকে সাবধান করে 
দেয়। এ দ্বীপে চারণরত সুর্য দেবতার একটি পশুকেও যদি তারা বধ করে 
তাহলে তাদের জাহাজ ও লোকজন ধ্বংস হবে। 

এই ভয়ে এ দ্বীপে নামতে চাইছিল ন' ওডেসিয়াস। কিন্তু ইউদরলোকাস 
রেগে সদস্তে বলল, আমর' মানু, লোহা দিয়ে তৈরি নয় আমাদের দেহ। 
কয়েকদিন ধরে কত বিপদের যধ্যে দিয়ে একটান' দাঁড় টেনে চলেছি আমরা ' 

এখার আমাদের বিশ্রাম নিতেই হবে 
বাধ্য হয়ে তাই জাহাজ ভেড়াতে হলো । ভবে ওডেলিয়াস তার 

লোকদের বারবার সাবধান করে দ্িষে শপথ করিয়ে নল, তারা যেন কোন 

রকমেই "দবতার পশুদের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে ন! বসে। 
তারা সবাই শপথ করে কুলে গিয়ে রান্না করে রাতের খাবার থেকে 

ঘুমোতে লাগল । পরদিন সকালেই তার: চলে যেত । কিন্ত রাঁত্র থেকে 
উঠল গ্রচণ্ড এক প্রতিকূল বাতাসের ঝড়: জাহাজ ছাড়তে সাহস পেল না 
তারা। কিন্ত একদিন দুর্দিন নয় পুরে একটি মাস ধরে চলতে লাগল সে 
ঝড়। ক্রমে জাহাজের সঞ্চিত রঙগদ ফুরিয়ে গেল। মায়াবিনী তাদের অনেক 
খাবার দিয়েছিল! কিন্তু একে একে সব ফুরিয়ে যেতে দারুণ থাগ্যাভাবে 
পড়ল ওরা । ওডেসিয়াসের লোকরা প্রথমে বনে শিকার করে বা মাছ ধরে 

মাহার সংগ্রহের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ওডেসিয়াসের 
ক্ুধার্ত লোকদের তখন দৃষ্টি পড়ল হূর্যদেবঙার আশীবাদপূৃত পুষ্টল পশুগুলোর 
উপর । কিন্তু ওডেসিয়াসের কড়া নিষেধ আছে যে পশুর গায়ে হাত দেয়) 
চলবে না কোনমতে । 

. “ ওডেপিয়ার তার সব ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভূলে গিয়ে স্বীগের মধ্যে এক 
নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে সারাদিন দেবভাদের উপাসনা করে কাঁটা । 
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কদিন ওডেসিয়াস বখন একা একা যেই নির্জন জায়গায়, উপাসন। করছিল 
তখন ইউনিলোকাস অন্তসব লোঙদের উত্তেজিত করতে লাগল গঞ্তবধের অন্কু। 
বলল, কিগের শুষে তোমরা একাজ করছ ন1? ন! খেয়ে শুকিয়ে মরার থেকে 
দেবতাদের অভ্তিশাপে হর! চর ভাল! এদিকেও মরতে হবে, ওদিকেও 
মরতে হবে| স্থতরাং ন! খেয়ে মরার থেকে খেয়ে মরাই ভাল। তার বথা 
শুনে সকলেই তাকে সমর্থন করল । তখন তারা কয়েকটি পঞ্ত ধরে নিযে 
দেবতার উদ্দেশে ষলি দেবার ভান করে বধ করল। ওডেপিয়াস সন্ধ্যের 
সময় ফিরে এসে দেখল তার লোকর। সানন্দে মাংস রান্না করছে। সেসম 
কিছু বুঝতে পারল ; কিন্ধ তখন আর কোন উপায় নেই। এক সপ্ত। ধরে তার! 
সেই মাংস সাধ মিটিয়ে খেতে লাগল। ওডেপিয়াসের কোন সত্র্কবাণীতে 
কান দিল না। 

এক সপ্ত। পর আবহাওয়। খুব ভাল হয়ে উঠতেই জাহাজ ছেড়ে দিল 
ওরা| কিন্তু বুঝতে পারল না এ হলে দেবতার ছলনামাত্র । উজ্জ্বল 
আবহাওয়া আর অনুকুল বাতাসের প্রলোভন দেখিয়ে কূর্যদেবতা হাইপীরিয়ণ 
টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের বড় রকমের বিপদের মধ । 

এদিকে ওডেসিয়াসের লোকর! তার চারণরত পশ্ত বধ করার সঙ্গে সঙ্গে 
স্র্ধদেবতা হাইপীরিয়ণ ন্বর্গে গিয়ে দেবরাজ জিয়াসের কাছে অভিযোগ 
করলেন, এই অপকমের জন্য দুরুতিদের শান্তি ন! দিলে তিনি এবার থেকে 
আকাশ ছেড়ে পাতালপ্রদেশে গিয়ে কিরণ দিতে থাকবেন! জয়া তাকে 
দোষীদের যখোচিত শাস্তি দেবেন বলে আশ্বাস দিতে শান্ত হলেন 
হাইপীরিয়ণ। জমুদ্রদেবত পপেডনও আশে থেকেই রেগে ছিলেন ওড়ে 
সিয়াসদের উপর, কারণ তারা তর পুত্ত সাইক্লোপ দৈতা পলিফেমাসকে 
অন্ধ করে দেয়। | 

ওডে সয়াপদের জাহাজ কৃ্প ছেড়ে দূর মাঝ সমুদ্রে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরু 
হলে! প্রচণ্ড এক সামু্রিক ঝড়। অকন্মাৎ ষে ঝড়ের আঘাতে জাহাজের মাস্তলটি 
ভেঙ্গে প্রধান চালকের উপর পড়ে যেতে সে মারা গেল সঙ্কে সঙ্গে । জাহাজটি 
যখন চালকহীন অবস্থায় এলোমেলোভাবে ভাসতে লাগল তখন আকাশ 
থেকে সহল! এক বজ্রপাত হয়ে জাহাজটাকে ভেঙ্কে খণ্ড খণ্ড করে গ্লিল। 
ওভেনিয়াল তখন সেই জাহাজের ভগ্রাংশ দিয়ে একটা ড় ভেলা তৈরি করে 
তার উপর চেপে ভেসে চলল ঢেউএর বশে । 

ঢেউএর ঘাত প্রতিঘাতে ভাসতে ভাসতে সে আবার চ্যারিবডিসের 
পাহাড়টার কাছে এলে পড়ল । চ্যারিবডিল ঘখন জল শোষণ করছিল তখন 
সে পাছাড়ের উপর দাড়িয়ে থাকা একটা ভূমুর গাছ ধরে ফেলে-কোন্নরকষে 
বাঁচাল নিজেকে । ভুখন' ভার এল. শোষিত জ্লযের/ মুছে, ঢুকে, গেল 
'চ্যারিষভিসের পেটের ভিতর | কিছুক্ষণ পর শোস্িত .জঙ৬এউগায়ে দেবার 
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সঙ্গে সঙ্গে তার ভেলাট। চ্যারিবন্ভিসেয় পেট থেকে বেরিয়ে আসতেই আধার 
ধাত্স। শুরু করল ওভেসিয়াস। 

পরপর নয়দিন ধরে এইভাবে ভাসতে লাগল ওডেসিয়াস। তারপর 
দশ দিনের দিন তার ভেলাটা অগিজিয়া বামে এক নির্জন দ্বীপে এসে 
ভিড়ল। সে স্বীপেও ক্যালিপসে। নামে এক মায়াবিনী বাগ করত। তবে 
ক্যালিপমলোর চোখে এক সত্যিকারের ভালবাসার যাছু ছাড়া অন্ত কোন 
ভয়াবহ যাছু ছিল না । তাছাড়া এই দ্বীপটাও বড় সুন্দর । দেখলে ছু চোখ 
জুড়িয়ে যায়। 

এই দ্বীপে ক্যালিপপো সদয় ও সাদর অভ্যর্থন। জানাল ওডেসিয়াসকে। 
পরিশ্রাস্ত ও ছুর্দশাগ্রস্থ এই বিদেশী অতিথিকে দেখে ক্যাঞ্পিসোর মনে 

প্রথমে করুণা জাগলেও সে ককণা ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হলে।। 
ক্যালিপলে৷ সত্যি সত্যিই এমন গভীরভাবে ভালবাসতে লাগল যে সে তাকে 
ছাড়বে না, যেতে দেবে না কখনে। সে দ্বীপ থেকে । 

ওডেস্য়াসও তার সে ভালবাসার বাধন ছি'ড়ে যেতে পারল না। ফলে 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল । মধুর স্বপ্পের মত 
কাটতে লাগল দিনগুলো! । তার দেশে ফেরার কথা সব ভূলে গেল ওডেসিয়াস। 
দৈব পরী ক্যালিপসোর কৃপায় দেহে নতুন করে নবধৌবন লাভ করল সে। 

এইভাবে একটি বছর কেটে যাবার পর চৈতন্ক ফিরে পেল ওভেলিয়াস। 
তার জন্মভূমি ইথাকা ও স্ত্রীপুত্রের কথ। মনে পড়ল সহসা। সে তখন 
সমুগ্রতভীরে একা বলে বসে দুর দিগন্তে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাড়ির কখা ভাবত। 

এদিকে তার ইথাকার বাড়িতে চলছিল তুমুল কাণ্ড । তার পিতা বৃদ্ধ 
লার্তেস, স্ত্রী পেনিলোপ আর পুত্র টেলিম়েকাঁস তিনজনেরই দুঃখের অস্ত ছিল 
না। কারণ সে ট্রয়যুদ্ধে চলে যাবার পর থেকেই তার স্ত্রী পেনিলোপের 
অতুলনীয় রূপ গুণের কথা শ্বনে বিভিন্ন রাজ্যের রাজার1 তার রাজপ্রাসাদে 
তার স্ত্রীর পাণিগ্রার্থী হয়। তার পুত্র তখন নিতান্ত শিশু, সৈম্ত সাষস্তও বেশী 
ছিল মা। ভাই সেই সব পাণিপ্রার্থী দূর্ধর্ষ রাজাদের দম করার 
কোন উপায় ছিল নাতার স্ত্রীর হাতে । সেই সবরাজ্ঞারা একযোগে প্রাসাদে 
এসে পেনিলোপকে বলল, আমাদের হধ্যে যে কোন একজনকে পছন্দমত 
তোমার ছিতীয় স্বামী হিসাবে বেছে নাও। তোমার স্বামী আর বেঁচে 
নেই। রয়যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়েছে। যত দিন পর্যস্ত না তৃমি আমাদের মধ্যে 
কাউকে বিয়ে করবে ততদিন আমর! এখানেই থাকব । 

বুদ্ধিমভী পেনিলোপ খুব বেলী রড না হয়ে কৌশলে বিভিন্ন অন্ধুহাতে 
তানের ঠেকিয়ে রাখতে লাগল । কারণ ওডেসিয়াসের পরিবর্তে জলন্ত কোন 
লোরুকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় তার পক্ষে। অবশেষে 
এক অন্চুম কৌশল অবলম্বন করল পেনিলোপ। বলল, দৈবনিরেশে বৃদ্ধ 
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বার্তেসের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ ঢাক! ধেবার জন্ত একটি চাদর নিজের হাতে 
'তাকে বুনতে হবে । এ চাদর বোনা ব্দিন শেষ না হবে ভতদিন সে 
কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। এইভাবে সারাদিন সে একমনে চাদর বুনত 
আর রাত্রি হলেই আলো জেলে সেই বোন! সুতোগুলো খুগে দিত। 
ফলে তার কাজ কিছুতেই এগোত ন1। প্রথম প্রথম পাণিগ্রার্থারা একথা 
মেনে নিলেও পরে একথা ফাস হয়ে যাওয়ায় নতুন করে চাপ দিতে 
'লাগল | 

পেনিলোপ তখন নতুন এক কৌশল অবলম্বন করল। বলল, রয়যুদ্ধ 
'শেষ হয়ে গেছে । আমার স্বামী যি বেচে থাকে ত নিশ্চয়ই সে এবার 
ফিরে আসবে । আর একটা বছর অপেক্ষা করতেই হবে। তাছাড়। 
টেলিমেকাস এখন বড় হয়েছে । ও কিছু লোকজন নিয়ে ওর বাবার খোজে 

গ্রীমে যাবে । টেলিমেকাসও তাদের বুঝিয়ে বলল, আমি ফিরে এসে নিজে 
মার উপর চাপ দেব তোমাদের কাউকে বিয়ে করার জগত । 

গ্রীসদেশে গিঝে প্রথমে পাইলসে গিয়ে উঠল টেজিমেকাস। সে গোপনে 
রওনা হলে রাজবাড়ি থেকে । প্যাঙ্গালন এখেন তার সৎ অভিভাবক 
'মেণ্টরের রূপ ধরে ভার সহায়তা করতে লাগলেন । 

পাইলসে গিয়ে প্রথমে বুদ্ধ নেস্টরের সঙ্গে দেখা করল টেলিমেকাল। 
নেস্টর তাকে উরযযুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন । কিন্তু যুদ্ধশেষে প্রতাাবর্তন- 
কালে ওভেলিয়ালের ভাগ্য কি ঘটেছে, পে এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে 
তার কিছুই বলতে পারলেন না নেস্টর । 

সেখান থেকে টেলিমেকাস গেল স্পার্টায়। নেস্টরপুত্র সিজিসট্রেটাস তাকে 
পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। স্পার্টার রাজা মেনেলাস ও রাণী হেলেন তাকে 

সাদর অভ্যর্থনা জানাল। যে হেলেনের জন্য এত মৃত্যু এত অশান্তি সেই 
হেলেনের সঙ্গে আবার মিলিত হয়ে স্থথে শান্তিতে ঘর সংসার করছে রাজ। 

'মেনেলাস । মেনেলাসও ওডেসিয়াসের কোন সন্ধান দিতে পারল না। 
'সে বলল সে নিজেও ফেরার সময় সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তবে 
বর্তমানের কথা লে বলতে না পারলেও ক্ছুকাল আগের একট। খবর বলতে 
পারে সে। ফেরার পথে হঠাৎ একদিন ঘটনাক্রমে পসেডনের পঞুপালক 
সমুদ্রমানৰ প্রোতিয়াসের দেখ পেয়ে যায় । একমাত্র প্রোতিয়াসই এষন এক 

মানুষ যে অন্তহীন সমুদ্রের লব কথ। বলে দিতে পারে। বিশাল সমুদ্রের মধ্যে 
কে কোথায় মরছে, কোন ঘীপে আটকে পড়েছে পব বলে দিতে পারে সে। 
একদিন যেনেলাস ও তার লঙ্গীরা সীল মাছের চামড়া পরে ছদ্মবেশে 
প্রোতিয়াসের খোজ করছিল যখন সমৃত্রে, তখন হঠাৎ দেখে প্রোতিগাষ 
লমুদ্রভীরে রোদ পোয়াঙ্ছে। তখন প্রোতিয়াসকে সেই অবস্থায় ধরে ফেলে 
তার কাছ থেকে ফোর করে একটা কখ। বার করে নেয়। ওভেলিয়াসের 



১9 গ্রীকপুরাণ কথা 

খবর বারবার জিজ্ঞালা করলে সে বলে ওডেনিয়াস এক স্বীপে এক ঘায়াবিনী 
দেবীর কাছে বন্দী হয়ে আছে । সেই দেবী ভাকে ভার রূপে মুগ্ধ করে 
রেখেছে । সে বাড়ি আসতে চাইলেও তাকে আসতে দিচ্ছে না, ভুলিয়ে 
রেখেছে। 

যাই হোক, তার পিতা এখনো বেচে আছে এবং একদিন ফিরে আসবে 
এই আশা ও বিশ্বাল নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল টেলিমেকাস। লে ইথাকায় 
ফিরে গিয়ে একখ! সকলকে জানাল | এদিকে মেন্টরের ছদ্মবেশে যে প্যালাস 
এথেন টেলিমেকাঁসকে সাহ্ছাধ্য করছিলেন, সে দেশে ফিরে গেলে তিনি ভাকে 

ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি স্বর্গে ফিরে গিয়ে ওডেসিয়াসের মুক্তির জন্য চেষ্টা 
করতে লাগলেন । স্বর্গের দেবতাদের এক সভ' আহ্বান করলেন তিনি 
এই উদ্দেস্টে। ওডেসিয়াসের মত এক নিে।ষ বার অযথ। কষ্ট পাচ্ছে এবং 
অবিলদ্ষে তার বাড়ি ফেরা উচিত এ বিষয়ে একমাত্র পমেডন ছাড়, সবাই 
একমত হলেন । পসেডন সে সভায় উপনস্থত ছিলেন ন'; অথচ শুধু 
পসেডনের বোষের জন্তই ওডে-সয়াস অকথা দক্তোগ ডেগ করে যাচ্ছিল 
সমুত্রে। 

দেবরাজ জিয়াস নিজে তৎপর হয়ে হামিসকে ক্যাংলপসোর কাছে 
পাঠালেন । হামিপ ক্যালিপদোর কাছে ওডেন্িয়াসকে ছেড়ে দেবার জঙ্ 
মত করাঁলেন 

একদিন ওডেপিয়াস যখন এক এক. সমুদ্তীরে বসে বাড়র কথ। 
ভাবছিপপ দূর 'দগন্তের পানে তাকিধে তখন ক্যালিপসো তার কাছে 
গিয়ে তার নতুন সিদ্ধান্তের কথা! বললেন! কাঁলিপসে তাকে ছেডে দিতে 
চাইলেও সমুদ্রে তাকে নতুন যে সব পদের সম্মুখীন হতে হবে তার কথাও 
স্মরণ করিয়ে দিল.। সেই সঙ্গে তারস্ত্রী পেনিলোপ্র তুলনা তার রূপ- 
যৌবন যে অনেক বেশী আর ৩ চর-অক্ষর এবং তাঁর কাছে থাকলে তার 
নিজের যৌবনও অক্ষর থাকবে সে কথ?ও তাকে ম্মরণ করিয়ে (দিল। 

তবে সব ত্ষে সে বলল, একান্তই যদ তম আমাকে -ছড়ে যেতে চাও 
তাহলে তুমি গাছ' কেটে শিজের হাতে একটি নৌকো বানিয়ে নাও । 

ওডেসিয়াস তখন উত্তর করল. হে দেবী, জান তোমাকে ছেড়ে গিয়ে 
সমুদ্রপথে আমাকে অনেক বপহ্দে পড়তে হবে, সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 

হবে, জানি আমার স্ত্রী পেনিলোপের থেকে সন দক দিয়ে তুমে শ্রেয়সী, 
তবু আমাকে কর্ভব্যের খাতিরে বাড়ি ফিরতেই হবে । 

ওডেসিয়াস নৌকো নির্মাণের কাজ শ্যে করার সঙ্গে সঙ্গে তার যাওয়ার 

সব ব্যবস্থা করে দিল কালিপনে'। প্রচুর খাদ্য ও পানীয় দিয়ে তার 
নৌকোটাকে ভরে দিল | তার সমু্রযান্ত্রার ন্ট অনুকূল বাতাস দিল । 

সমুদ্রে নৌকে। ভাসিয়ে দিয়েই দিনরাত হাল ধরে রইল ওভেসিয়াস । 
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পাত বছর ধরে ষায়াবিনী দেখী কালিপসোর গুহায় অলসভাবে কাটিয়েছে। 
এতকাল পর নৌকোর হাল হাতে ধরার সঙ্গে সঙ্গে নতুন উদ্চযে দাড় বাইতে 
লাগল। দিনরাত হাঁল ধরে বসে রইল । রাত্রিবেলাতেও একটু বিশ্রাম' 

করল না। এইভাবে সতের দিন কেটে গেল । 
এদিকে এতদিনে পসেডনের খেয়াল হলো । এতদিন তিনি ইথিওপিয়ায় 

গিয়েছিলেন এক ভোজসভায় যোগ দেবার জন্য । সেখান থেকে রথে করে 
ফেরার সময় সমুদ্রের উপ্র ওডেসিয়াসের নৌকোটা চোখে পড়তেই আবার 
রাগের আগুনে জলে উঠলেন তিনি । হাতের ভিশুলটি নিয়ে গথমে ঝড়কে 
আকর্ষণ করলেন । এক প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে উদ্টে ভেঙ্গে খ'ন খান হয়ে 
গেল ওডেসিয়াসের নৌকোট। । 

এইভাবে ঝড়ট' যদি চলতে থাকত তাহলে ওডেসিয়াস হয়ত আর 
ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করতে ন! পেরে জলে ডুবে যেত। কিন্ধ প্যালাস 
এথেন দয় করে তাঁকে বাচিয়ে “লেন | পালাস এথেন ঝড বন্ধ করে তাকে, 
একট অনুকূল বাতাম দিল । সেই বাচ্চাসে অনায়াসে ভেসে যেতে লাগল 
ওডেসিয়াস শ্রেতের টানে এইভাবে দুদিন দুরাত চলার পর সকাল হতেই 

দূর দরগস্তে নীল বনরেখায় আক্*' এক উপকৃলভাগ দেখতে পেল । 

কিন্তু কলের কাছে গিয়ে ওডেসিয়াস দেখল একটা খাড়াই পাহাড় জলের 
গভীর থেকে উঠে গেছে । সেখানে প: রাখার কোন জায়গ! নেই৷ ওডেনিয়াস 
তখন কৃল ধেঁষে ভেসে যেতে লাগল পাহাডটাকে কাটানোর জ্ঞন্ধ। তারপর 

একটা নদীর তটরেখা দেখতে পেল । সেখানে তাকে এক আশ্রয় দেবার জন্ত 
নদীগুলোর কাছে কাতর অ.'নেদন জানাতে লাগল সে! অবশেষে তার 

আহ্বানে সাড় দিল দেবা । একটি ঢেউ তাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে 

গেল নদীর তটভূমিতে । দীর্ঘ দিন জনে থাকার পর প্রথম মাটির স্পর্শ 
পেয়ে আবেগভরে মাটিটাকে শুষে শুয়েই চুম্বন করল ওডেসিরাস। ক্লাস্ত হয়ে 
অবসন্ন দেহে কিছুক্ষণ মড়ার মত শুয়ে রইল । 

কিছুক্ষণ এমন করে থাকার পর ওডেসিয়াসের হুস হলো তার দেহট! 
একেবারে নগ্ন। চার্দক তাণ্কয়ে দেখল নিকটেই একটা বন রয়েছে। 

কিন্ত তার উ্ানশ-্ত রহিত | ভাই গুডি যেরে অতিকষ্টে বনের ভিতর 
গিয়ে কিছু শুকনো পাত! যোগাড করে তা গায়ের উপর চাপ: দিয়ে আর 

কিছু পাতার উপর শ্বয়ে পড়ল । 

ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসে গাট? তার হিম হয়ে গিয়েছিল । তবু অবসাদ- 
আর দীর্ঘ অনিদ্রার নিবিড়তায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ওডেসিয়াস | 

যে হ্বীপটায় গিয়ে উঠেছিল ওডেসিয়াস তার নাম ক্বেরিয়া। সেখানে 
ফ্যাকেসিয়া নামে এক জাতি বান করত । যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে ওই জাতি 
বাবসা বাণিজোর মাধ্যমে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। উপকৃলভাগের নিকটেই' 
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ছিল তাদের রাজ এযালসিনোয়াসের প্রাসাদ। প্রচুর ধনসম্পদদের অধিকারী 
“হলেও এ জাতির মেয়েরা সংসারের কাজকর্মের দিক থেকে তেমন কুশলী ছিল 
না। তারা রোজ নদীর ঘাটে বাড়ির ঘত সব পোষাক আশাক নিয়ে কাচতে 
যেত । 

সেদিন সকাল হতেই রাজকন্তা' নৌসিকা তার সহচরীদের সঙ্গে একদল 
'গাধার পিঠে প্রচুর ময়ল! কাপড়জামা নিয়ে কাচতে গিয়েছিল নদীর ঘাটে। 
'নৌসিকা একটা পাথরের উপর বসে রইল আর তার সহ্চরীরা কাপড় কেচে 
'রোদে শুকোতে দিয়ে মধ্যাহুভোজন সেরে নাচগান করতে লাগল। পরে 
তারা একট! বল নিয়ে খেলতে লাগল এবং একসময়ে তারের বলটা 
-ওডেসিয়াসের গায়ে সজোরে লাগতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। 

ওডেসিয়াস উঠে পড়তেই তার দাঁড়িভরা মুখ, শুষ্ক অবিশ্ঠন্ত চুল আর নগ্ন 
দেহ দেখে তাকে কোন বধর বন্ত মানুষ ভেবে নৌসিকার সহচরীরা ছুটে 

পালিয়ে গেল। কিন্তু নৌসিকা সত্য ঘটন1 জানার জন্য একা ধ্লাড়িয়ে রইল 
নির্ভীকভাবে। ওডেসিয়াস তখন পাতাভর! একটি গাছের ডাল দিয়ে তার 

'গোপনাঙ্গটি আবুত করে নৌসিকার সামনে গিয়ে তার নগ্ন দেহটা আবুত 
করার জন্ত একটা কাপড় চাইল । 

তাকে দেখে নৌপিকার দয়! হলো। সে বুঝল লোকটি ভদ্র এবং নিশ্চয় 
দ্ুরবস্থার মধ্যে পড়েছে । তৎক্ষণাৎ সে তার সহচরীদের একটা ভাল শুকনে। 
'পোষাক বিদেশীকে পরার জন্ত দিতে বলল । তারপর তাকে স্লান করিয়ে 
তেল মাখিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মাগষে পরিণত করল তারা । নৌলিক। 
তখনে, খায়নি। তার প্রচুর পরিমাণ খাবারের ভাগ থেকে অনেক কিছু 
খেতে দিল ওভেসিয়ালকে | তারপর ওডেসিয়াসের কাছ থেকে মোটামুটিভাবে 
তার দূরবস্থার কথ। শুনে তাকে বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে আমার বাবার 
কাছে গিয়ে সব কথা বলবে । তিনি নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করবেন । 

স্নান খাওয়ার পর বলিষ্ঠটদেহী ওডেপিয়ামকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল । 
নৌসিকাদের পিছু পি্থু ওডেসিয়াম এ্যালসিনোয়াসের রাজপ্রাসাদে গিয়ে 
রাজ। ও রাণীকে তার পব কথা বুঝিনে বলল । পেস্ত কোথায় যাবে এবং 
সমুদ্রে জাহাজডু'ব হয়ে কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে পেই কথাই বলল, কিন্তু তার 
নাম বা আমল পরিচয় বলল না! রাজ। রাণী বুঝতে পারল নৌসিকা 
প্রথম তাকে নদীর পারে দেখে দয়!করে একটা পোষাক দিয়ে এখানে পথ 

দেখিয়ে এনেছে। যাই হোক, অতিথিবংসল রাজ। এালসিয়োনাস গডেসিয়াসের 
'থাক। খাওয়ার সব ব্যবস্থাই করে দিল। ঠিক হলো ওডেসিয়াস ছু চার দিন 
রাজার অতিথি হিলাবে রাজবাড়িতে রয়ে যাবে। পরে রাজ! তার ইথাক 
যাবার সব সুব্যবস্থা করে দেবে। তাকে জাহাজ এবং নাবিক দেবে। 

“সে জাহাজ ওডেসিয়াসকে নিরাপদে ইথাকায় পৌছে দিয়ে ফিরে আসবে । 
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রাজা এযালপিনোয়াল ওডেলিয়ালের উপর এতদূর সন্ত হলে। যে সে 
প্রস্তাব করলো সে ভার জাখাতা হিলাবে এ রাজ্যে থেকে যেতে পারে । 

তার মেয়েও তাকে বিয়ে করতে রাজী আছে। কিন্তু ওডেসিয়াদের মন 
বাড়ির জন্ত খুব চঞ্চল হয়ে ওঠার জন্য সে প্রস্তাবে রাজী হতে পারল না। 
রাজাও এ নিয়ে আর কোন জেদ করল না। 

ফ্যাকেসিয়ার লোক শুধু নৌবিদ্ঠাতেই কৃশলী নয় : তার' বিভিন্ন রকমের 
খেলাধূলাভেও বিশেষ পারদশী। মাঝে মাঝে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার 
অন্ঠান হয় তাদের দেশে । বিদেশী অভিথি ওডেসিয়াসের সম্মানাথথে এমনি 
এক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করল রাজা। সে অন্রষ্ঠানে গুডেসিয়াসও 
যোগদান করে সকল প্র্তযোগীদের হারিয়ে দিল । বিশেষ করে সে একটি 

বড় বর্শা লক্ষ্যের উচৃতে এত জোরে ছুড়ল যে তা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে 

গেল সবাই । ওডেসিয়াম বলল, সমুদ্রে একটানা সাতার কেটে কেটে তার 
পাছুটো অবশ হয়ে ওঠার জন্য একমাত্র দৌড় প্রতিযোগিতায় সে পেরে উঠবে 
না। 

সে রাত্রিতে রাজপ্রাসাদে এক ভোজসভার আয়োজন করল রাজা । 

তাতে চারণ কর্ব ডেমোভেকাসকে গান করার জন্ত ডাক! হলো । এক সময় 
ওডেসিয়াস ট্য়যুদ্ধের কথাটা উত্থাপন করলে ডেমোভেকাস ট্ররযুদ্ধের কাহিনী: 
গানের মাধ্যমে গাইতে লাগল । সে কাহিনী শুনতে শুনতে চোখ থেকে জল 

বেরিয়ে গাল বেয়ে ঝড়ে পড়তে লাগল ওডেসিয়াসের । প্রসঙ্গত্রমে লার্তেস- 
পুত্র বীর ওডেপসিয়াসেরও খুব গৌরবগান করল । সে মুখট। ঘুরিয়ে নিয়ে 
রাখল রাজার কাছ থেকে । কিন্তু একসময় সেদিকে রাজার নজর পড়তেই 
রাজ] উৎস্থক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? ট্রয়ঘুদ্ধের কথা শুনে কেন 
তুমি এত বিচলিত হচ্ছ? 

ওডোসয়াস তখন আর গোপন না করে আত্মপরিচয় দান করে বলল, 

আমার নাম ওভেসিয়াস | 

একথা শুনে রাজা ও সভাস্থ সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠল। ট্নপ 
যুদের অন্যতম বীর নায়ক সশরীরে তার্দের চোখের সামনে বসে আছে এট। 
যেন তার! বিশ্বাম করতে পারছিল না। যাই হোক, এ কথা জানতে পেরে 
ওডেসিয়াসের প্রতি নতুন করে গভীরতর এক শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে উঠল 
তাদের চিত্ত । 

গীঙবাছ্যলহক্কারে আর এক ভোজসভার আয়োজন করা হলে| নীর 
অতিথির সম্মানার্থে। তারপর তার যাওয়ার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই 
সে রওন। হলে । একটি ভাল জাহাঞজ্জ আর বারো জন নাবিক দিল রাজ । 
ভার সঙ্গে দিল প্রচুর ধনরত্বের উপহার | জাহাজে ওডেনিয়াদের শোবার. 
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জন্থ ভাল বিছান। পেতে দেওয়। হলো । জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সে বিছানায় গুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল । তখন সবেমাত্র সন্ধ্যে হয়েছে। 

সারারাত একটান৷ জাহাজ চলার পর ভোর হতেই ইথাকার উপকৃলভাগ 
নজরে পড়ল ওডেসিয়াসের চোখে | সকাল হতেই ইথাকার উপকূলে 
ওডেসিয়াসকে নামিয়ে দিয়ে তার উপহারের সব মূল্যবান জিনিসপত্র তার 
কাছে রেখে নাবিকরা দেশে ফিরে যাবার জন্য জাহাঙ্জ ছেড়ে দিল। 

ভাল করে সকাল হলে ওভেসিয়াস চার দিকে তাকিয়ে দেখল সমস্ত 
পিক দিগন্ত ঘন কুয়াশায় ঢাকা । কুয়াশ' এত ঘন যে কাছের জিনিসও বোঝা 
যায় না। এ দেশ ইথাকা কি না তাও বুঝতে পারল না। তার মনে হতে 
লাগল বুঝি বা নাবিকর! ভুল করে অন্ত এক দ্বীপে নাষিয়ে দিয়ে গেছে। 

কিন্ত আসলে এ দেশের নাম সত্যিই ইথাকা।। দেবী প্যালাস এখেনই 
ওডেসিয়াসের শত্র ও তাদের চরদের চোখে ধুলে৷ দেবার জন্যই এমন ঘন 
কুয়াশার শ্থ্টি করে অদৃশ্ট করে রেখেছেন ওডেসিয়াসকে । 

ওভেসিয়ামের মনটা যখন এমনি করে সন্দেহের দোলায় দুলছিল তখন 

দেবী প্যালাস এথেন এক রাখাল যুবকের বেশ ধরে তার সামনে এসে হাজির 
হলো। ওডেসিয়াস তাকে ক্ষিজ্ঞাসা কবে জানতে পারল এট! ইথাক: দ্বীপ! 
এ দ্বীপট! ছোট হলেও ট্যযুদ্ধে খাতিলাভ করে প্রচুর। তবু নিজের পারচয় 

দিল না ওডেসিয়াস। বলল সে একজন বিদেশী । তার জাহাজের নাবিকর। 
ভাকে এখানে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেছে। 

দেবী তখন আসল রূপে তার সামনে দাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রথমে 
কুয়াশার আবরণটা! সরয়ে দিলেন ওডেয়াসের চারদিক থেকে । তখন 

সে চারদিকে তাকিয়ে নিজের দেশের সব কিছু “চিনতে পারল । ভার 
ধনরত্ু সব একট! পার্বত্য গুহায় লুকিয়ে রাখলেন দেবী । বললেন, তুমি এখন 
তোমার মেষপালক ইউমেয়াসের বাসায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবে । তারপর 
ভিক্ষুকের বেশে গ্রালারদে যাবে । কারণ তোমার প্রাসাদ এখন তোমার 
স্ত্রীর পাণিগ্রার্থা ব্বাজাদের দ্বারা পাঁরপূর্ণ। পেনিলোপ এখনো তেমার 
প্রতিই বিশ্বস্ত আছে। তোমার ছেলে টেলিষেকাস তোমার খোজে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । মে ফিরে এলে তাকে হত্যা করা হবে বলে এক ষড়যন্থে মেতে 
উঠেছে তারা । 

দেবীর পরামর্শ অনুসারে ইউমেয়াসের বাসায় গিয়ে উঠল ওডেসিয়াস | 
ভার বাসার কাছে যেতেই নেকড়ের মত চারটে কুকুর তাড়া করে এল তাকে । 
ওডেসিয়াস বুদ্ধি করে বসে ন! পড়লে তাকে জীবন্ত ছিড়ে খেত কুকুরগুলো৷ । 

ওডেপিয়াস ইউমেয়াসের কাছে নিজের পরিচয় না দিলেও তার সঙ্গে খুব 
ভাল ব্যবহার করল ইউমেয়াস। সে বলল, তার প্রভূ খুব ভাল লোক 
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ছল । এখন তার রাজপ্রাসাদ যত সব শত্রদের দখলে । তারা রোজ 
তাঁর ছুটো করে যোটা চবিওয়ালা শৃকরের মাংস খায়। সে উপযুক্ত মদ আর 
মাংস দিয়ে আপায়িত করল ওডেসিয়াসকে | খাওয়ার পর সে কলল, তোমার 
মালিকের নাম বল। আমি একজন ভবঘুরে, তার কিছু খবর জানাতে 

পারি। 

ইউমেয়াস তখন বলল, অনেক ভিক্ষুক আর ভবঘুরে একথা বলে রাণী 
পেনিলোপের কাছ থেকে কত টাকা-কডি ও জিনিসপত্র নিয়ে যায়। কিন্তু 
পরে দেখা! যায় তাদের কথা সব ভূল । আমাদের মালিক রাজা ওভেসিয়াস 
বোধ হন্ব আর বেঁচে নেই ' থাকলে এতদিন বাড়ি ছেড়ে কখনই থাকতেন 

না। 

'খন ওডেসিয়াস গম্ভীরভাবে বলল, আণ্ম গরীব হতে পারি, কিন্ত মিথ্যা" 
কথ! বলি ন' | বল' পছন্দও করি ন'। আমি বলণ্ছ ওডেসিয়াপ এই বছরেই 
আর এক মাসের যধোই এসে হাজির হবেন । 

কিন্তু সেকথায় ঘাড় নেডে তার অবিশ্বাস জানাল ইউমেয়াস। যেন 
একথা সে অনেক শুনেছে এর আগে । বলল, থাক এ সব কথা, এখন তুমি 
তোমার কথা বল। নল এখানে কেমন করে এলে তুমি? 

ওডেলিযাস তখন বঙ্গল, আ'ম ক্রীটদেশীয় একজন লোক । বিদেশ ভ্রমণে 
বেরিয়েছিলাম । ঘটনাক্রমে ক্রীতদাসে পরিণত হই। এখানে আমাকে আমার 
শক্ররা নগ্রপ্রার অবস্থায় ফেলে রেখে যাঘ। ভ্রষণকালে আমি সমুদ্রে এক 
জারগায় ওডেলিয়াসকে দেখেছি । সে প্রচুর ধনরা নিয়ে দেশে ফিরছে । 

সন্ধে হতেই ইউমেয়াসের অধীনস্থ রাখালর! শুয়োরের পাল নিয়ে বাসায় 
ফিরল । শুয়োরগুলোকে তারা রাত্রর মত ঘরের ভিত্তর বেঁধে রাখলে 
ইউমেয়াস একটা মোটা শুয়োরকে তার অতিথির জন্য বধ করতে বলল । 

মারার সময ওডেসিয়াস দেখল খাবার আগে ইউমেয়াস প্রথমে পশ্তমাংসের 
একটা ভাগ তার প্রভৃর নিরাপদ প্রত্যাবতনের জন্ত দেবতাদের উদেষ্টে 
অঞ্জলি দিল। ভারপর আর একট অংশ দিল দেবত। হামিসের উদ্দেশ্টে 

খাওয়ার পর ওডেসিয়াগের শোবার জন্ বিছানা পেতে দিল ইউম্য়োস। 
ওডেসিয়াস লক্ষ্য করল তার অধীনস্থ কর্মচারীরা সকলে ধরে ঘুমোলেও এক৷ 
ইউমেয়াস তরবারি হাতে পাহার। দিতে লাগল কুটিরের বাইরে যাতে কোন 
শুয়োর চুরি নাধায়। ওডেসিয়াঙ্গের মনে পড়ল এই প্রত্ৃভক্ত ইউমেয়াসকে 
তার ছেলেবেলায় এক ফ্ষীনিশীয় ব্যবসায়ী লার্ডভেসের কাছে বিক্রি করে। 
সেই থেকে মেষপালকের কাজে নিযুক্ত আছে ইউমেয়াস। 

পরদিন সকালে ওডেসিয়াস কথায় কথায় জানতে পারল তার পিত! 
বৃদ্ধ লার্তেল এখনো জীবিত আছেন এবং তার পুত্রের জন্য শোক করে 
যাচ্ছেন । ওডেসিয়াস তখন ইউমেয়াসকে বলল, আমাকে পথ দেখিয়ে 
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রাজ্প্রাসার্দে নিয়ে যাবে? আমি রাণী পেনিলোপঙ্চে সব কথা বলক। 

তারপর পেই লব পাণিপ্রার্থীদের কাছে চাকরের একট! কাজ চাইব। 
ইউযেয়াস বল, এখন যেও ন।। টেলিমেকাসকে ফিরে আসতে দাও, 

তার মনটা বড় দগ্লালু। সে তোমাকে কাজ দেবে । কিন্তু পাপিপ্রার্থীর। 
বড় লি্ুর প্রকৃতির । তারা তোমার মত একজন শিখারীকে তাদের চাঞ্র 
হিসাবে নিষুক্ত ঝরবে না। 

এদিকে টেলিমেকাসও তখন ভ্রতগ'ততে ম্পার্ট। থেকে এগিয়ে 

আসছিল ইথাকার দিকে । দেবী প্যালাস এখেন তখনও তার সঙ্গে ছিলেন । 

তিনি তাকেও সাবধান করে দিলেন। ভাকে বলে দিলেন তার বিরুদ্ধে 
কিভাবে চক্রান্ত হচ্ছে। তাই তিনি অন্য এক্ উপকূলে তার জাহাজ ভিড়িয়ে 
তাকে প্রথমে তাদের ঘেষপালকের কুটিরে যেতে বলেন । 

টেলিযেকাস তাই করল। সেদিন সকালে সে যখন ইউমেয়াপের কুটিরে 
গিয়ে উঠল তখন দেখল ইউমেয়াস সঙ্কালের খাবার তৈরি ঝরছে তার 
নতুন অতিথি বন্ধুর জন্ত। টেলিমেকাসকে দেখেই ছুটে গয়ে তাকে চুম্বন 
করল ইউখেয়াস, সে যেন হঠাৎ কোন হারিয়ে যাওয় ব| মুত মানুষকে দেখল । 

তার চোখ দিতে আনন্দাশ্র ঝরতে লাগল । টেলিমেকাস প্রথমেই 
ইউমেগ্াসকে তার মার কথ। 1জজ্ঞাসা করল। তার মা কোন পাণিপ্রার্থীকে 
ইতিমধো বিয়ে করেছে কি না জানতে চাইল | কিন্তু ইউমেয়াস যখন বলল, 
পেনিলোপ এখনে। কাউকে বিয়ে করেনি তখন খুশি হলে! লে । 

টেলিমেকাস খুশি হয়ে ভিতরে ঢুকে দেখে ভবঘুরের বেশে ওডেসিয়াস 
বপে রনেছে। ইউমেরাসের কুটিরের ভিতর একজন আগন্ককে দেখে 
ইউমেগ্সাসকে জিজ্ঞাদ1 করল টেলিয়েকাপ । ওডেসিয়াল যা য। তাকে বলেছিল 

ইউযেগাস তাই বলল। টেলিমেকাসের দয়া হলো সে কথা শ্ুনে। সে 
ওডেনিয়াসকে বলল, তুমি এখন এখানেই থাক। ওদের কাছে যেও ন!। 
পাণি প্রার্থীর! বড় নিষ্ঠুর লোক। আমি বরং কিছু খাবার ও পোষাক পাঠিয়ে, 
দেব তোমার জন্য । 

ইউমেয়াস রাজপ্রাসাদে চলে গেল পেনিজ্লাপকে খবর দেবার জন্য । 
ট্রেলিষেকাস ফিরে এসেছে, পোনলোপ তার জন্ত ভাবছিল। ইউমেয়াস 
চলে গেলে সেই কুটির মধ্যে ওডেসিয়াম ও টেলিমেকাস রয়ে গেল। এমন 
সময় দরজার কাছে দেবী প্যালাস এথেন এসে দাড়ালেন । কিন্তু তাকে শুধু 
ওডেসিয়াস দেখতে পেল। তিমি ইশারা করে ওডে?সয়াসকে ভার ছেলের কাছে 
আত্মপ্রকাশ করতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার উপর তাঁর ঘযাছু 

কাঠিট। বুলিয়ে দিজেন। ফলে মুহূর্তমধো ওডেসিয়ালের রুক্ষপ্ুফ দেহটা আগের 
মত বলি ও যৌবনপমুদ্ধ হয়ে উঠল। তার সার! দেহ থেকে দেবতার মত 
একটা জ্যোতি ফুটে উঠল । টেলিষেকাস তা দেখে অবাক হয়ে গেল,। 
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বিশ্ময়ে । সে বলে উঠল, আপনি কি কোন দেবতা ? 
ওাডপিয়াস বলল নাঃ আমি তোমার ছারানো পিতা । আমিই তোমার 

হারানো পিতা । 
এই কথা বলে অশ্রুপূর্ণ চোখে আবেগের সঙ্গে পুত্রকে জড়িয়ে ধরল 

ওডেসিয়াস। দীর্ঘ দিন পর মিলন হলো পিতাপুত্রের । তবু ষেন তা বিশ্বাস 
করতে মন চায় না -টালমেকাসের | পে শুধু বারবার বর্পণতে পাগশ, না না, 
তুমি শিশ্চয় কোন দেবতা, হলনা করছ আশার সঙ্গে । 

_ অবশেষে টেশিষেকাম যখন নিশ্চিত হলো এ ব্যাপারে, ঘথন বু$ল তর 

পিতা দীর্ঘকাল পর সশরীরে তার সামনে ফিরে এসেছে তখন এক অপার 
আনন্দের আবেগে মেও জড়িয়ে ধরল ওভোময়াসকে 1 দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন 

করে কাপতে লাগল । 

কিছ ওডেপসাস বুঝল এখন আবেগ প্রকাশের সখয় পয়। এখন তাদেও 
অনেক কিছু ঝরতে হবে । তাহ পে ঢেলিমেকাসকে কিভাবে ইথাকায় 

ফিরে এপেছে তা সংক্ষেপে বশত পর তার বাড়ির কথা জিজ্ঞাা করল। 
কতছন পাশিপ্রার্থী প্রাপাদ দখল করে বনে আছে তা জানতে চাইল । 

চেশিমেকান বলপ, তাবা সংখ্যায় অনেক বেশী এবং তাদের শক্তির 
পরিমাণও এত বেশী যে তাদের তাঙানো অসন্তব। 

ওভোখযাম তবু নিভীক বে ব্লশ্, মে ভার গমার ও দেবতাদের উপর 

ছেভে দাও । তোমাকে এখন আমি খা বলছি তাই কর । তুমি এখন প্রাধাদে 
ফিরে যাও । সেখানে গিশ্সে আমার ফিরে আমার কথা কাউকে বপবে না, 
এমন ক তোমার মাকেও না। তারপর হউমেয়াস অ।মাকে শহরের ভিতর 
দিয়ে প্রাণাদে নয়ে যাবে । আম যাখ ভিক্ষুকের বেশে । প্রাসাদে 1ভক্ষা 
করতে যাব আখ ওখা আমায় আমাপ বা।ডতে বসে আমাকে অপমান 
কপশেও তুমি চুপ করে থাকবে, কোন কথা বলবে না» কোন আবেশ প্রকাশ 
করবে না। 

রাতটা একসঙ্গে কুটিবে কাটিয়ে তার পিতার কথ|মত প্রাসাদে চলে গেব 

টেলিমেকাস । ইউমেয়াসও ভিক্ষুকবেশী ওডেসিয়াসকে প্রাসাদে নিয়ে গেল 
পথ দৌখয়ে। দেঁবাগ নির্দেশে ইউমেয়াসকে তখনো আত্মপরিচয় দেয়নি 
ওডোসয়াম । দেঁখী আবার তার চেহারাটিকে ভিক্ষুকের যত করে দেন। 
তাৰ দ্রেছটি একটা ছেঁড়া কম্বল দিয়ে ঢাকা থাকে । শহরে এই অবস্থায় যেতেই 
মেলান।খয়াল শাঁমে আর এক খাখ!লের শঙ্গে দেখা হলো তাদের | মেশান- 
থিয়াস ইউমেয়্াসের মত প্রভুভক্ত নয়। সেপাণিপ্রাথীঘের অঙ্থগ্রহে খুশ এবং 
তাদের কথামত চলে। সে পথে তিক্ষুকবেশী ওডেসিয়াসকে একটা লাথি 
মেরে এগিয়ে গেল পাশ কাটিয়ে । ইউমেয়াদ তাকে বলল, আমাদের মালিক 
ফিরে এলে তুমি উপযুক্ত শান্তি পাবে । তুমি অত্যন্ত বেড়ে গেছ। 
পুঝাণ--১২ 



১৭৮ গ্রীকপুরাণ কথা 

মেলানথিয়াস তখন দস্তের সঙ্গে বলল, সে দিন আর আসবে না। উপরস্ত 

টেলিমেকাসের দিনও ঘনিয়ে এসেছে । তাকেও যরতে হবে । 

যাই হোক, বাজপ্রাসাদের কাছে যেতেই গান বাজনার শব শুনতে পেন 

ওভেলিয়াস । মাংসরান্গার গন্ধও পেল! প্রাসাদদ্ধারে যেতেই একপাশে তাঁর 

প্রিয় কুকুর বৃদ্ধ আর্গাসকে দেখতে পেল। আর্গাস তার প্রভুর গশার স্বর 
জনেই ভার মালিককে চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে । তার পাটা একবার চেটেই 

মৃত্যুর কোঁলে চলে পন্ডল সে। সেযেন তার প্রভুর আশাঁতেই এতদিন বেঁচে 

ছিল কোন রকমে । 

প্রাসাদের হলঘরে তথন গান বাজনার "এব চলছিল । একজন চারণ কবি 

গান সাইছিল । সেই দিকেই সকলেল দর্টি হিল নিবদ্ধ! হল্বরের হালায় 

বসে বরহল ওডেসিয়াস । হউনেয়াস [হতনে গায়ে বসল 1 0ছে টি কটি 

মাংস পাঠিয়ে দিল ওডেপিয়াসের কাছে। 

গান শেষে হয়ে গেছ উডেমিযাস টভক্ষুকের মন পাবিপ্রারাদের গণের 

সামনে গিক্ষে প্রতোকের কাঁছ থেকে ভিক্ষা চাইতে লাগশ। শ্রতোকে৯ কিছু 

কিছু তাকে দিল । এমন সময় মেলাশথিয়াস নামে মেই শাখাপটা ভিক্ষুকরেশ 

ওডেনিয়াঁসকে অপমান করতে লাগল । মঙ্গে সন্দে পাণিপ্রাখীদের অবতচয়ে 

অহঙ্কারী ও ছুরিতীত কর্বশন্বভাব এাট্টিনোয়াস গুড়ো সয়াশকে প্রাসাদ থেকে 

জোর করে বার করে দিতে বল 1 ওডেপিসল তখন তব কাছে তার 

দুরবস্থার কথা বণে কাতিৰ মিনতি জানয়ে তাকে শীস্ত করার চেষ্টা করতে 

লাগল । কিন্তু এা্টিনোয়াস যখন কোন কথা শুনতে চাইল না, তখন 

ওডে-সফ্লাস ধলল, তারও একদিন ধনসম্প, ছিস, কিন্ব সে তখন গণীবদের 

বা করত না। কিন্দ এাটিনোয়ীস তখন ভাব পা রাখার টুলটা ছুড়ে 

দিল ওডেসিয়াসের দিকে ৷ গুডেগিয়াস তাৰ জারগাঁয় অর্থাৎ চলঘরেও দবলার 

কাছে গিশ্সে বসল। তধু সে স্পষ্ট ভাষায় বলল দেবতারা এর বিচাব করবেন 

এবং গ্যার্টিনোক্ীসকে এব জন্য শোচপীয় পরিণাম সহ করতে হবে। 

ঞ্ান্টিনোয়াসের এই অভ্র বাবহাবে খুব রেগে গিেছিল টেলিমেকীস। 

কিন্ত তার পিতার নির্দেশমত কোন আবেগ প্রকাশ করুল না। তবে অন্ধান্ত 

পানিপ্রার্থরা এতে লজ্জ! পেয়ে এ/টিনোয়ামকে বকাণাক করতে লাগল । 

এই ঘটনার কথাটা পেনিলোপের কানে গিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে 

দরুণ বেগে গেল। তার বাঁড়িতে একজন গরীব ভিখাঁরীকে অপমান করে 

গ্যার্টিনোয়াম কোন শাহসে। ঘে তখন ভ্িথারীকে ভেকে পাঠাল । যখন 

শুনল গ্র ভিখারী একজন ভবঘুবে ভ্রমপকারী এবং সে ওডেলিয়াসের খবর জানে 

এবং তাঁকে দেখেছে তখন তাবু আগ্রহ আরে! বেড়ে গেল | 

ওডেসিয়াসকে একথা জানানে! হলে সে সঙ্গে সঙ্গে গেলনা । কারণ 

নরকে মৃত গ্যাগামেননের আত্মা তাকে যে কথা বলে সাবধান করে দিয়েছিল 
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সে কথা সে ভোলেনি। বলেছিল দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর স্ত্রীকে কখনো! বিশ্বাস 
করবে না। তার মনের খবর ভালভাবে জেনে তবে তার কাছেযাবে। 

পেনিলোপ তাকে ডেকে পাঠালে সে বলল সন্ধ্যের শময় সে গিয়ে দেখা করবে 
রাণীর সঙ্গে । কারণ এ সময় পাণিপ্রার্থীরা গান বাজনা ও হৈ হুলপোড নিয়ে 
মত্ত থাকবে । ইউমেয়াস তাঁর খামারে চলে গেলে ওডেসিয়াস একা! সেখানে 

বলে পাণিপ্রার্থদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল । 
এম্সন সময় আইবাম নামে সত্যিকারের এক ভিথারী এসে ওডেসিয়াসকে 

তার গ্রতিদ্বন্্বী ভেবে গালাগালি করতে লাগল । কারণ সে-ই মাধারনত প্রাসাদ 

এলাকায় থেকে ভিক্ষে করে । শে তাই তার এপাকার মধ্যে আর একজন 
নতুন ভিখাঁবীকে দেখে তাকে তাড়াবার চেনা করতে লাগল । ওডেসিয়াস 

নত হয়ে তাকে থাকতে দেবার অভ্রোধ করলে তার সেটা দ্র্বলতা ভেবে সে 

আরও জোরে টেচাতে লাগশ। তখন পাণিপ্রার্থীবা ব্যাপারটা নিয়ে মজা 
করার জন্য আইপাসকে উত্তেজিত কপুতে পাগল নতুন ভিখারীকে মললযুদ্ধে 

আহ্বান করার জচ্য। 

ওডেপিয়াসের উচ্ছা ছি না এ যুদছ্ধে। কিন্ধ বাধ্য হয়ে তাকে নামতে 
হলো। সে তার গায়ের কশ্বলটা সরিয়ে ফেলতেই ভার অতিকাঁয় বলিষ্ 

দেভেব অঙ্গ প্রতাঙ্গ দেখে শিউরে উঠশ আরাম । পিছু হটতে লাগল মে। কিন্ত 

তাকে তখন টেনে দোর করে উঠোনে নামানো হলো । ওডেসিয়াশ বপল, 
কথা দিতে হবে, এর মধে। ছল চাতুরী থাকবে না এবং এই যুদ্ধ ন্যায়পঙ্গতভাবে 
হবে। টেলিয়েকান তাকে প্রতিশ্রুতি দিনে ওডেপিয়াঁস লড়াই শুরু করণ । 

একটিমাত্র আমাতেহ আইরাসকে বধ কবতে পারত ওডেসিয়াস । কিন্ত 
তাঁতে তার শক্তির কথা প্রকাশ হয়ে যাবে বলে সে শুধু আইরালকে 
এমনভাবে শূন্যে তুলে ধরে আছড়ে ফেলে দিল যাতে তাবু মুখ থেকে রক্ত বার 

হস্ত লাগল । ওডেপিয়ান তখন তার পা ধরে টেনে প্রাসাদদ্বারের বাইরে 
এক জাগায় নিয়ে গিয়ে বলল? তৃই এখন থেকে শুয়োর, কুকুব তাড়াবি। 

নতুন ভিখারীর শক্তির পরিচয় পেয়ে পাপিপ্রার্থীরা খাতির করতে লাগল 
তাকে, এ্যা্টিনোয়াস তাকে তার প্রতিশ্ুত পুরগ্ষার দিয়ে দিল । এাঁশ্ফিনোমাস 
তাঁকে কিছু তাত কটি দিল এবং একপান্জ মদদ দেবার কথাও বলল । এই সব 

দদয় ব্যবহারে সে টেলিমেকাসকে বলল, আমি তোমার বাবাকে চিনি, তিনি 

বড তাল লোক ছিলেন। ূ 
এমন সমস্স পেনিলোপ এসে দরজ!র কাছে দীড়াতেই সকলের দৃঠি ভিখারীর 

উপর থেকে চলে গেল পেনিলোপের উপর । 'পেনিলোপ এসেই তীব্র ভাষায় 
ভংসনা করতে শুরু করল টেলিমেকাসকে ৷ বলল, তুমি উপস্থিত থাঁকা সত্বেও 
আমার বাড়িতে এই ধরনের গোলমাল, অনাচার ও অবিচার চলে কি 
করে? 
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পাঁণিপ্রার্থীরা তখন পেনিলোপের চারদিকে গিয়ে ভিড় কবল । 'খার্টি- 
নোয়াস বলল, তুমি আমাদের একজনকে বিয়ে না করা পধস্ত আমরা 
অবাঞ্চিত ছলেও যাব না এখান থেকে । 

পেনিলোপ বলল, আমার স্বামী এখান থেকে যুছে যাঁবার সময় বলে যান 
আমার ছেলের মুখে দাড়ি না গজানো পর্যস্ত আমি যেন আর কাউকে বিষে 
নাকবি। এখন সে সময় এসেছে । এবাব আমি অবশ্যই তোমাদের মধ্যে 

একজনকে বেছে নেব। কিন্ত একটা কথা ভেবে আশ্্ধ হয়ে যাচ্ছি আমি । 

তোমাদের ব্যবহার অত্যান্ত খারাপ । তোমাদের দেখে শুনে পাঁণিপ্রাথী বণে 

মোটেই মনে হয় না। পাণিপ্রার্থরা তাদের প্রেমাম্পদ্ধাকে কত উপহার দান 

করে; কিন্ত তোঁমর] ভা না করে তোমাদেশ প্রেযাম্পদারই অন্ন ও সম্পত্তি 

ধ্বংস কলছ। 
এই কথা বলে গম্তীরভাবে অন্তুঃপুসে চলে গেল পেনিল্োপ | গুডেমিয়াঁস 

তার স্ীব কৌশল ও বৃছি দেখে আর্য চয়ে গেল । এদিকে পেনিলোপকে 
দামী টপভার দেবার জনা ভড়োভুডি পড়ে গেল পাঁণিগ্রখাীদের মধো | তাঁরা 

উপহার কেনার জন্য আপন আপন চাকবকে পাঠাল শহরে | 
সন্কো হতেই প!পিপ্রার্থীরা আবাব নাচগানেব আসর বসাল হলঘরে | 

ওডেলিয়াকে মশাল ধরে থাকতে বস । ইউবিমেক]প নামে একজন পাণি। 

প্রার্থ ওডেসিয়াপকে ভত্সনার সরে বলতে লাগল, তুমি কি কাজ করবে? 

তুমি শুধু বাইবে ঘুরে বেডাতেই পার । 
গডেমিয়াস তখন বলল, মামার মালিক বাঁভি কিবে এলে তুমি পালাবার 

পথ খুঁজে পাবে না। ইউরিমেকাস তখন একটা টুপ ছুঁডে দিল ওডেসিয়াসকে 
মারার জন্য । ওডেসিয়াস এ্রাম্ফিনোমীমেব পিছনে গিয়ে দাড়াল 1 টেলি 
মেকাঁস তাদের বকাবকি করতে লাগল । বলল, 'এখন বাত ভয়ে গেছে। 

শোবার সময় হয়েছে । অতএব তোমরা সবাই চলে যাও আপন আপন 

ঘবে। 

পাণিপ্রার্থীরা আপন আপন ঘরে চলে গেলে ওডেপিয়াস আর টেলিমেকাস 
এক জায়গায় বসে যুক্তি কবতে লাগল । 'ওডেসিয়াস টেলিমেকাসকে বলল, 
তুমি একটা কাঁজ করো,  হলখরের মধ্য বর্শা তরবারি প্রভৃতি যে সব অস্ত্র 
চারদিকে ছডিয়ে রয়েছে তা সব একটা গোঁপন ঘবে জুকিয়ে রাখ । ওর। 
তার খোঁজ করলে বল! হবে, মদের ঘোরে সেই সব অন্ত্র যাতে পরম্পরের উপর 
কেউ প্রয়োগ করতে না পারে তার জন্য এই বাবস্থা নেওয়া হয়েছে। শ্রধু 
অল্প কিছু অস্ত্র হাতের কাঁছে রেখে দাও । 

অস্ত্র সরানোর কাজ হয়ে গেলে পেনিলোপ উপর থেকে হলঘরে কয়েকজন 
সহচরীর সঙ্গে নেমে এল । যেখানে আগুন জ্বলছিল তার পাশে পাতা একটি 

আসনে বসল পেনিলোপ । ওডেসিয়াসকে তার সামনে বসে থাকতে দেখে 
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তার ধৃষ্টতার জন্য রাণীর এক মহচরী তাকে তিরক্কার করতে লাগল । পেনিলোপ 
তখন তাকে নিষেধ করল । বশল, ওকে একটা বসার আসন দাও। ওর 
কাছ থেকে আমি আমার স্বামীর খবর শুনব । 

এত কাছাকাছি বসে ও ওডেসিরাসের গলার স্বর শুনেও পেনিলোপ তার 

স্বামীকে চিনতে পারল নাঁ। ওডেলিয়াসও তাঁকে ভার পরিচয় দিল না। সে 

াঁর আত্মপবিচম্ব হিসাবে বলল সে একজন ক্রীটদেনীয় লোক । আজ হতে 
কুড়ি বছর আগে সে ওডেসিয়াসকে দেখে । তার অঙ্গে তখন যে পোষাক ছিল 
তার কথা খলতে পেনিলোপ তা বুঝতে পারল এখং মে কথা তার মনে পড়ল' 
সম্প্রতি সে বিশ্বস্তস্ত্রে খবর পেয়েছে ওডে সয়া প্রচুর ধনবত্ব নিয়ে শিবাপছে 
বাড়ি ফিঝে আপছে এবং পেনিলোপ শীঘ্রই তার স্বামীকে ফিরে পাবে। 

পেনিশোপ বলল, হার গ্বামী সত্যি সাত্যিই ফিবে এলে তার জন্য প্রটুব পুরস্কার 
ও. ওয়া হবে তাকে । 

পেনিলোপ শুতে যাবার সময় ভাব দাসীদেব বলল* এই বিদেশী অতিথির 
জন ভাল বিছানা পেতে দাও এবং এর হত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও । 

৪দেপিয়।স বলল, মামি আস্ত পছন্দ করি না। ভাল বিছানার দবকার 

নেই । তবে সনের জলা একট গরম দন দিতে পাঁব। 
পেনিলোপ তার দাশীদের মধ্যে প্রধান বয়োপ্রণীণা ইউরিরীয়াব উপর 

ওডেসিয়।সকে সান করাবার ভার দিল। ইউবিকীয়াই একদিন ছিপ 
ওডেসিয়াসের ধাত্রী। তার শৈশবে সেই তাকে মাফ করে । 

ওডেসিয়াপকে স্গান করাবার সময় তাকে ভান করে দেখে ও তার গলার স্বর 
শুন ইউ।পৃক্লীয়া ভাবল সে দেখতে একে বারে ভাদের ম।পিকের মত। ওডেসিয়।৮ 
তন তাৰ মুটা কফিনিয়ে শিল। কিন্য ৪ডেপিঘ্নাসের জন্িতে একটা ক্ষতের 
দাখ (দেখে বিশ্মুয়ে চিৎকার কবতে যাচ্ছিল ইউনি্লীয়া। সে দাগ দেখে সে 
বেশ বুঝতে পারল 'এই বিদেশী অতিথি তার মালিক গডেপিয়াস | কারণ 
অত্তীতে একবাঁর বনে শিকার করতে গিয়ে ওডেসিয়াল এক বন্য শৃকরেব সঙ্গে 
লড়াই করতে গিয়ে আঘাত পায়। সেই আঘাতে তাঁর জানতে এক ক্ষত হয়। 
এটা একমাত্র ইউরিক্ীয়াই জানত | উউপরিক্রীয়া চিত্কার করে যখন সবাহকে 
একথ1 বশতে যাচ্ছিল তখন ওডেপিয়াস তাঁকে ধরে তাকে চুপ করতে বলল । 

বলল, যদি বচতে চাও তাহলে এখন কাউকে আমার সম্বন্ধে কোন কথা 
বলবে না । 

ইউপিক্রীয়া কথ! দিল, সে কাউকে কোন কথা বলবে নাঁ। তার মালিকের 
প্রত্যাঁবর্তনে খুশি হয়ে সে আরো! গরম জল এনে ভালভাবে তাঁকে স্লান কবাল। 
তাব স্নান হয়ে গেলেই পেনিলেপ আবার তার খবর নিতে এল । সে 
ওডেসিয়াসের কাছে একটা বিষয়ে মতাষত চাইল! সে বলল, আমার 

পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজনকে বেছে নেবাঁর জন্য আমি এক প্রতিযোগিতার 
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ব্যবস্থা করব বলে ভেবেছি। আমার স্বামী অতীতে এক অদ্ভুতভাবে তীর 
লক্ষ্য পরীক্ষাকরতেন। এক জায়গায় বাঁরোটি কুডুলের মাঁথা পর পর সাজান! 
থাকত। তিনি তখন তার বিশাল ধলকে তীর সংযোজন করে তীর ছু'ডতেন 
আর সেই তীরটি বারোটি কুডুলের মাথার ফুটোর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেত। 

পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে যে একাজে সফল হবে আঁমি তাঁকেই বেছে নেব আমার 
দ্বিতীয় স্বামী হিসাবে। 

ওডেসিয়াস তৎক্ষণাঁৎ সমর্থন করল পেনিলোপের প্রস্তাবটাকে । সে বল্লঃ 
অিলম্বে এর ব্যবস্থা কক্ষন। তবে আমার বিশ্বাস, এই অনুষ্ঠান শেষ হবাণ 
আগেই তিনি এসে পড়বেন । 

এ কথায় খুশি হয়ে শুতে চলে গেল পেনিলোপ । গুডেসিমাঁপ মেই 
হলঘবের এক জায়গাঁষ চাঁমভার ক্ছানাঁয় শুষে পড়ল | উউরিক্লীয়া এসে তাকে 
ঢাকা দিয়ে গেল। 

সে রাতে তার স্বামীকে স্বপ্পে দেখল পেনিলোপ । দেখে তাবু মনটা আবো 
খারাপ য়ে টেল। সকালে সে যখন উঠল তখন দেখল তাঁব বুকটা ভারী হয়ে 
রয়েছে ছুঃখে । কারণ এবার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজনকে তাঁর নতুন স্বামী 

হিসাবে বেছে নিতে হবেই । 
ওডে'পয়াস উঠে দেখল পাণিপ্রাথীরা সবাই উঠে হৈ-ভুল্লোড় করছে । 

উঠোনে বর্শা ছুডে লক্ষা পরীক্ষা ক্বছে। সেদিন এাপোলোর উৎ্সব। বারো 
জন দাসী পাণিপ্রা্থীদের খাওয়ান খোগড করছে । তাঁরা মশলা দাটছিল। 
সকলের অলক্ষ্যে ওডেপিয়াস দেব্ধাজ জিয়াসের কাছে প্রার্থণা জানয়ে এক 
হলক্ষণ প্রতাশা করল সহসা এক বজগজনের মাধ্যমে সে সলক্ষণ গ্র্দশন 

করলেন জিয়াস | 

ইউমেয়াস তিনটি মোট] শুয়োর নিয়ে এল পাণগ্রার্থাদের খাবার জন্যা। 
মেলানখিয়াঁস ছাগল নিয়ে এল। মে এসেই ওডেসিয়াসকে বলল, এখনো 
তুমি আছ এখানে? এখান থেকে ঘদি না যাবে ত ঘুষি মেরে তোমাধ মুখ 
ফাটিয়ে দেব। 

ওডেসিয়াস নীববে শুধু মাথাটা তার একটু নত করল। এরপর 
পিলোতিয়াম নামে আর এক রাখাল এল | ইউমেয়াসের মত সেও খুব তাল 
লোক এবং প্রভুভক্ত। পিলোতিয়াঁপ ধলল+ আমাদের প্রভুও হয়ত এমনি করে 
ভনখুরের বেশে কোথাযও ঘুরে বেড়াচ্ছেন । তাঁর কথা ভেবেই পালিয়ে যেতে 
পারি না এখান থেকে । 

ওডেসিয়াস বলল, বন্ধু, খুব শীত্রই তাকে দেখতে পাবে। 
টেলিমেকাস এসে ইউরিক্লীয়াকে জিজ্ঞাসা করল গত রাতে অতিথির দেখা- 

শোনা ঠিকমত হয়েছে কি না। 
ওদিকে পাণিপ্রার্থীরা এক জায়গায় গোপনে বসে টেলিমেকাসকে হত্যা 
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করার ষড়যন্ত্র করছিল, কিন্তু হঠাৎ তারা দেখতে পেল প্রানাদের উপর দিয়ে বী 

দিকে একটি ঈগল পাখি তার থাবাঁর মধ্যে একটি ঘুঘুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। 
তাদের মধো এ্যাম্ষিনোমাস এটাকে কুলক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করলে পাণিশপ্রার্থার৷ 
বলল, এখন তাহলে টেলিমেকাসকে হত্যা করে লাভ নেই ; পরে দেখ! যাবে । 
এখন উৎসবে ফুত্তি করা যাক । | 

পশুবদির পর ওদের ভোজসভ শুক হলো | টেলিমেকাস হলখরের একপাশে 

এক জায়গায় আলাদা একটি টেবিলে 'ওডেসিয়াসের খাওয়ার বাবস্থা করে দিল। 
কিন্ত টেসিপাস নামে এক পাঁণিপ্র্ী মাংস খেতে খেতে একটা গরুর ঠ্যাং 
ওভেসিয়াসের দিকে ছুঁড়ে মারুল। ওডেপিয়াস পাশ ফাটিয়ে নিতে মেটা 
দেওয়ালে গিয়ে পাগশ। টেলিমেক|স এতে রেগে গিয়ে বললঃ এটা আমার 

বাডি। আম অতিথির উপর এই ধরনের বেরাদবি হা করখ না। এটা ওর 

গায়ে লাগলে মামি ঢেশিপামেৰ বুকটা বর্শা দিয়ে এখনি বিদ্ধ করতাম । 
এজিলাস নামে আর এক পানিপ্রার্থী ধলল, এতই ধদি তোমার জ্বাল! 

আহলে কেন তুমি তোমাৰ মাকে আখ।দেব মধ যে কোন 'একজনকে বেছে 
নিতে বাধা কবছ না? ূ 

টেপিমেকাপ বপল, আমি আমার মাকে জোর করে বাড়ি থেকে তাডয়ে 
দিতে পারি না। তর ধাখুশি করবেন । 

15 হে।পঃ বগা থেমে গেণ | খেতে খেতে হ।সিথুশিতে ফেটে পড়ল 
পাণগ্রাথীরা | কিছু হঠাৎ তাদের চোখের দৃিগুলো ঝাপসা হয়ে এল । 
তাঁধের শব হাগি থেমে গেল মুহূর্ত । এক অজানা বিপদের আভাস ঘানয়ে 
এল তাঁদের অন্তরে | তাপা মাংসের মধ্যে ভাজা রক্ত দেখতে পেল । স্পা থেকে 

টেশিখেকাঁসের অঙ্গে থিও্াতিমেনাস নামে এক অতিগি এসেছিল । সে হঠাৎ 

এক শ।সন্ন বিপদের আভ।স পেকে লাফিয়ে উঠল । তা দেখে পাণিপ্রারথীদের 
মধ্যে বয়োঃকনিষ্ট একজন খলে উঠল, আমরা কোথায় রয়েছি? একজন অলস 

ভিখাবি আর ভতগ জ্যোতিধী হচ্ছে আমাদের সঙ্গী । এদের দুজনকেই ' 
ক্রীতর্দাস |হুসাবে বিক্রির জন্ত জাহাজে করে চালান করে দিতে হয়। 

ঢোলমেকাম কোন কথা বলব না। ভোজপভা শেষ হতে না হতেই 
পরনিলোপ এসে হাজির হলো। সে ভাব পরিকল্পিত প্রতিযোগিতার কথা 
বলল । বলল, এই প্রতিযোগিতায় যে জয়ী হবে আমি তাকেই স্বামী হিসাবে 

গ্রহণ করব । প্রতোক প্রতিযোগী একবার করে পরীক্ষার সুযোগ পাবে। 
-পেনিলোপের দাসীরা ওডেসিয়াসের পুরনো! তীর ধন্নকটি আর বারোটি 

কুড়ুলের মাথা নিয়ে এল । পেনিলৌপ কুডুলের মাথাগুলি পর পর খাজিয়েন 
দিতে বলল। তা সাজাতে গিয়ে ইউমেয়াসের চোখে জল এল। সজল: 
দেখে উদ্ধত এযান্টিনোয়!স ঠাট্টা করতে লাগল । 

টেলিমেকাম তখন বলল, সর্বপ্রথম আমি পরীক্ষা করে দেখব | যদি 
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আমি পারি, তাছলে তোমাদের কারোর সঙ্গেই আমার মা চলে যাঁবে না 
এ'বাড়ি থেকে ৷ তোমাদের কারো কেন দাঁবি টিকবে না। 

কিন্ত চ তিনবার চেষ্টা কবেও টেলিমেকাসি ধন্তকটি বাঁকিয়ে তার ছিলায় 
তীর সংযোজন করতে পারল না । প্রথমে পবীক্ষা করল লাওদেস নামে এক 
পুরোহিত। সেও একজন পাণিপ্রার্থী হলেও সে ছিল খুব ভদ্র। তবে 

তাঁর গায়ে বেশী শক্তি ছিল না। তারপর এগিয়ে গেল এান্টিনোয়াস ৷ এটা 
যেন কিছু না এমনি একটা ভাব দেখাল সে। কিন্থু পনে মথন দেখল বাপারটা 
সহজ নয, তখন সে মেলানগিয়াসকে আগুন জ্বালিয়ে ধনকট] সেকে দিতে 
বলল । 

এদিকে ইউমেয়াস আর কিলোট্নিমাসাকে ভল থেকে বেবিযে যেতে দেখে 

ওডেসিয়াসও বেরিয়ে গেল তাদেব পিছ পিছ । তাঁদেল নির্জনে এক জায়গায় 

ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, এই মুহুর্তে মদি তাদের মালিক গডেনিষাস ফিরে 

আসে তাদের মধো কে কে তদের পাঁশে রাস দাদানে । আলা 'একবালো নলল, 

দেবতাদের দয়ায় আমর! যেন 'আমাদর বিশ্বস্তন। ও প্রভুভক্তি দেখাবাঁব 

সথযোগ পাই । 
গুত্ডেসিহাদ ভখন তাঁদল 'অবাকি। ল্যাব দেষে বল্ল ম্ববসিউ াচছিসিয়াধ । 

এবপৰ 'প্রমাণস্বূপ তাঁর হাতল ক্ষানট! দেখাতে নাবা আশপর্ণ ্পাখে 

তাকে জজ্িয়ে পধন্ল | পাঁগলেস হত চন্বশ কল্ত নগল । গুদডসিগাদ গন 

বলল, এখন আবেগ প্রকীশের সময লয়) ঈউমেয়াস, তৃষি ধনকটা আমারি 

হাতে এনে দেবে | ক্বাসিও পবীক্ষা দেব । আব ফিলোন্যাস, তমি প্রাসাদ 
থেকে বেধিয়ে যাঁধার সব দ্জাঁখলো বন্ধ করে দান যাতে কেট পালাতে 

না পাবে ইউমেশৃস। তুমি মোয়দেব অন্থঃংপুবের দবজা গলো বঙ্গ কবে দাঁওদগ। 
চেঁচামেচি শুনে মেষেবা যেন বেলিয়ে আসাত না পাবে । 

এই বলে হতাপুকে আবাব ফিবে গেল ওডেসিয়াস 1 দেখল এাঁটিনোয়াস 

আর ইউরিমেকীস এই দুজন উদ্ধত অভংকালী পাণিপ্রার্থীই পর পর বার্থ হলে! 

পরীক্ষায়। খন গএডেসিয়াস বলল, 'আঁগাঁকেও ভোগ দিতে হবে। আমি 
পরীক্ষা দেব । 

এশটিনোয়াস বলল, লোকটা পাগল নাকি? 
পেনিলোপ বদল, হাঁ, গওকেও স্থযোৌগ দিতে হবে । 

পাগিগ্রাণীরা এতে জোর আপত্তি তুপল। টোপিষেকাদ বলল, আমার 
বাবার ধক কে ধরবে না ধরবে তা আমি বলব । এটা আমান অধিকার । 

ইউমেয়াস তখন ধন্তকটা ওডেসিয়াসের কাছে 'এনে দিল । ওডোসয়াস 
সেটা নিয়ে অনায়াসে তাতে তীর সংযোজন কবে তীরটা এমনভাবে ছু ডল যাতে 

সেটা পাখির মৃত কুডুলের মাথার ফুটোর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে "গল | 
সকলে 'আশ্র্য হয়ে গেল। এমন সময় আবার এক বজ্র গর্জন হলো। 
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এটা একটা স্থলক্ষণ ভেবে বুকটা ফুলে উঠল ওড়েশিয়াসের | মঙ্ষে সঙ্গে তার 

ভিক্ষুকস্থুলত চেহারাটা অ(মত শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল । সে বলল, তোমাণ 
অতিথি তোমার মর্যাদা রক্ষা করেছে টেলিমেকাস । 

এান্টিনোয়াস তখন এক কাপ মদ সবেমা যুখে তুলেছিল ৷ ওডেসিয়াস 
ইশারায় টলিমেকাসকে তার পাশে এসে দাড়াতে বলল । টেলিমেকাস সঙ্গে 
সঙ্গে তববারি আর বর্শা হাতে তার কাছে এসে দীডাতেই ওডেসিয়াস 
একটি তীর এাঁন্টিনোয়াসকে লক্ষা করে মারল । তীবটা তাঁর গলটিাকে বিদ্ধ 
করতেই মদেব কাঁপট। হাত থেকে পড়ে গেল | .মদ আব রক্ত মিলে মিশে একা 

হুয় গেল । মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেশ এযান্টিনোয়।স । 
অন্যান্ পািপ্রার্থীবা তা দেখে রাগে চিৎকার করতে লাগল । হডগচন্ত 

চষে উঠল এডেসিয়াসেব প্রত্ভি। তবু ভাবল লোকটাবু হাত থেকে যত 
তীরটা ফোন রকমে ফলকে বেরিয়ে গিয়ে আঘাত কবেছে এ্রা্টিনোষ।সকে 
ঘটন'ক্রম । 

কিন্ধ শ্াদেমিয়াস তাঁদের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে বলল, শোনরে কুকুরের দল, 

চ্যোবা কি ভেবেছিস ওডেসিযুস মবে গেছে? তৌবকা শ্বাসাঁৰ ধনসম্পতি নষ্ট 
কম্লচিম । আমার কিং চাঁকধদেন কৃপথে নিষে গিয়েছিস । আমার জ্ীকে 
চল্তগত করবি চেগা কনেছিস | এবার ভোদের অবশ্তাই মরতে তবে। ভারা 
চচ্ছিস দেবতা ও সমগ্র মানবজাতির শক্র | 

গুডেসিযাস ফিনে এসেছে জানতে পেল 'এলৎ তাঁকে সশকীবে তাদের 
সাঁখনে উপস্থিত দেখে ও তাঁব শক্তির পরিচয় পেয়ে ভয়ে চপসে গেল 
বাকি পাণিপ্রীর্থীবা। তাঁদের পক্ষ থেকে ইউবিমেকাঁস বলল. সত্তিই আমব! 
তোম।ব প্রতি অনার কবেছি গুডেসিঘাঁস | কবে আ্ার্টিনোষাঁমই আনে 
'এথানে এসে পথ দেখায় আমাদেল | এট কাঁবণেই তাকে প্রাণবলি দিতে 
হলো । আমাদের প্রাণে মেরো সা, আমরা তোমাঁল সব ক্ষতি পূরণ করে দেব। 

'আমবা মৌনা, পো, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি বনু মূল্যবান ধাত তোমাকে দেব । 
ওডেসিয়াস বলল, আমি কোন কিছুই চাই ন!। আমি তোমাদের জধু 

জীবন চাই । অতএব তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করো । 
ভীত সন্ত্রস্ত পাণিপ্রার্থরা যখন দেখল অন্ননষ বিনষে কোন কাজ হবে না 

এবং পরিত্র/ণেব কোন আশা নেই তখন তারা মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়াল । 
হ'দুতপ কাছে আর কোন অন্তর পেল না, কারণ সব অন্তর আগেই সরিয়ে নেওয়া 

হয়েছিল । পািপ্রার্থীরা মামনে টেবিলগুনোকে তুলে ঢাল ভিসাবে বাপহাৰ 
কব্নে লাগল । ইউবিমকাঁল তাদের নেতৃত্ব করতে লাগল । 

কিন্দ ওডেসিয়াঁসেব একটি তীব ইউরিমেকাঁসের বুকে গিয়ে লাগতেই সে 
পড়ে গেল। তখন তার জায়গায় এ্যাম্ফিনোমাস গিয়ে দড়াল। টেলিমেকাস 

তখন তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করল । তখন অন্যলা রণে ভঙ্গ দিয়ে 
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পালাবার পথ খুজতে লাগল । টেলিমেকাস সঙ্গে সঙ্গে অশ্াগার থেকে অনেক 
অস্ত্র এনে ইউমেয়াস ও ফিলোতিয়াসের হাতে দিল। মেলানখিয়াসও অস্ত্রাগারে 
অস্ত্র আনতে গিয়েছিল পাণিপ্রার্থীদের জন্য । কিন্ত ইউমেয়াস তাঁকে বেঁধে 

রেখে দিয়েছিল । 
এদিকে যতক্ষণ ওডেসিয়াসের তুণে তীর ছিল ততক্ষণ পর্যস্ত সমানে তীর 

ছুড়ে একের পর এক করে হত্যা করে যেতে লাগল পাশিপ্রার্থীদের ৷ এবার 
ইউমেয়াস, ফিলোতিয়াস আর মেপ্টবের বেশ ধরে দেবী প্যালাস এথেন তার 
পাশে এসে দাড়াল। পাণিপ্রীর্থীরা সকলে ছলঘর ছেড়ে প্রাসাদের উঠোনে 
গিয়ে দাড়াল আর ওডেসিয়াস পিছনের দপ্জার কাছে তার মুখ বন্ধ করে 
দাডাল যাতে তার মধ্য দিয়ে শঞ্রুবা পালিছে থেতে না পাবে । 

খিশেধ অগ্চলয় বিনয়ে তিনজনকে ছেড়ে দিল ওডেশিয়াস। তারা হলো 
পুবেহত লাদেন, চারণ কবি ফেমিয়াস যে খাধ্য হয়ে পাঁণিপ্রাথীদের ভোঞ- 
সভায় গান শোনাত মরু প্রহবী মীডন যে টেপিমেকামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের 
কথাটা পেনিলোপকে বলে দেয় । 

এদের ছাড়া আর একজনকে ক্ষমা করল না ওডেসিয়াস। একে একে 

সকলকে হত্যা করল এবং তাদেন মৃতদেহগুণো পরে পবীক্ষী কবে দেখল তাপ 
বেঁচে আছে কি না। 

হঠাৎ অস্তঃগুর থেকে ইডারক্লীরা এমে এই সব হত্যাক1ও দেখে 1চৎকাৰ 
করে উঠতে যাচ্ছিপ। কিন্তু ওভেগিয়াস তাকে থামিয়ে দিল। তারপর 
তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইল দাসীদের মধ্যে কারা পাণিপ্রার্থীদের ছার! 
গ্রতাবত হয়ে পড়েছিল। ইউরির্লীয়া বলল, মোট পঞ্চাশ জন দাসীর মধ্যে 
বারো জন পাণিপ্র।খীদের ছারা শ্রভাবত হয়ে তাঁদের সহায়তা করে চলে । 
বাকি সব বিশ্বস্ত ছিল বাণীর প্রাতি। পাঁণিগ্রাথাদের তাবেদার বিশ্বাপধাতক 
মেলানধিয়াপ সহ সেহ বারো জন দাসীকে নিছুরভাবে হত্যা করা হলো । 

এরপর অস্তঃপুরের দর্জাগুলোর তালা খুলে দেওয়া হুলো। তখন 
পেনিলোপ তার সহুচবীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে যা যা টে গেছে তা সব দেখ” । 
সেই ভিক্ষুকই যে এই সব কিছু করেছে এবং সে-ই ঘে ছদ্মবেশী এভোসয়ান 
একথা তবু বিশ্বান করতে পারুণ না পেনিলোপ । সে ভাবল এ সব নিশ্চয় 
কোন ছদ্মবেশী দেবতার কীন্তি। 

ওডেপিয়াস এবার প্রালাদের সন ঘ্বার খুলে দিতে বলল । ফেমিয়াদকে 

বলল, গান করো, নাচের বাজনা বাজাও । তভৃত্যরা সব নাচ গান করুক। 
নাচগানের বাজনা শুনে শহরের অনেক লোক ভিড় করে এল। তারা তাবতে 
লাগল আজ নিশ্চয় পেনিলোপের বিয়ে । এতদিনে পেনিলোপ তার স্বামীরূপে 
একজনকে বেছে নিয়েছে। তাঁরা ওডেসিয়াসের আগমন সংবাদ তখনে। 

পায় নি। 
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এদিকে ওডেসিয়াস নানঘরে গিয়ে ম্লান কবে পরিষ্কার পোষাক পরে 
পেনিলোপের কাছে আগুনের পাশে গিয়ে ববল। 

পেনিলোপের মন থেকে তথ অবিশ্বীস গেল না । সে ওডেপিয়াসকে 

পরীক্ষা করার জন্য ইউরিক্রীয়াকে বলল, তোমার মালিকের বিছানাটা 

এনে দাও । 

ওডেসিয়াস তখন ব্যাপারট! ঘুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বলশ, সে বিছানা 

একমাজ দেবতা! ছাড়া কোন আাহষেব পক্ষে কোথাণ্ড সরিয়ে নিয়ে যাঁওয়! 

সম্ভব নয়। একটি অলিভ গাছকে থিরে একটি প্রকোষ্ঠ শির্ষাদ করে তাতে 

আমাদের বাঁসরশখ্যা পাতা হয়। একথা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ 

লানেনা। 

এবার সন্দেহ মুতে দূর হয়ে গেল পেলপিলোপেব মন থেকে । সব সংশয় 
বেডে ফেলে ওডেপিয়াসেব গলাটা জডিয়ে ধরে তার বুকের উপর নঁ€পয়ে 
পড়ল । দীর্থ কুডি বছর পব মিলন ঘটল দুজনের । কত কথা জমে আছে ছুজশের 

মনে। একটি রাতের মধো কখনো] কুডি বছরেব না-বলা কথা বলে শেষ 
করা যাঁর না। দেবী পাঁলাসের নির্দেশে উষাদেবী অবোরা দোর করে তাঁর 

রথযাত্রা শুরু করপেশ। ওডেসিয়াসদের মিলনেব বাতি দীর্ঘায়িত হলো । 
পরদিন সকাণ হলে ভার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেশ গডেসিয়ান। তার 

বাধা বৃদ্ধ পার্তেস তখন ছিল শহরের শেষে থানার বাভিতে। শার্তেস সেখানে 
ভার ভ[বানো পুত্রের শোকে হীন পোষাক পরে সামান্য এক চাষীর কাজ 

করত । ৰ 

ডেসিয়াস গিয়ে দেখল আপ বাপা পার্তেস আঙ্গুব ক্ষেতে কাঁজ করছে । 
ওডোসিয়াস প্রথমে নিজের পরিচয় গোপন বেখে বলে গডেসিয়াপ শীট আসিবে । 
তাঁল জঙ্গে ভার দেখা হয়েছে সম্প্রতি । কিন্ধ লার্তেস চোখের জলে তার তক 

ভাসিয়ে বপলঃ শে আব আমবে না কখনো | সে আব নেই । 

বাবার হঃখ দেখে আর থাকতে পারল না ওডেসিয়াস। তার বাবাকে 
জাড়য়ে ধরে বলল, আমাকে চিনতে পারছ না? আমিহ তোনার 
ওডেসিয়াস | 

কিন্তু লার্তেসের আবশ্বাম তবু যয়ি না। অবশেষে ওডেসিয়াস তার 
জান্গর ক্ষত দেখাল এবং খামানের একবারে সেই গাছটি দেখাল ঘেটি তার 
বাবা ওডেপিয়াসকে ছেলেবেলায় দান করে । 

লার্তেপ তখন সব সংশয় ও 'অবিশ্বান ঝেড়ে ফেলে পুত্রকে জড়িয়ে 
ধরল । 

কিন্ত এমন সময় নতুন আর এক বিপদ দেখা দিল। 
পাণিপ্রার্থদের সৃত্যুর খবর ছড়িয়ে যেতেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাদের 

আত্মীয় স্বজনেরা সেই সব মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যেতে চাইল । মৃতদেহ 



১৮৮ গ্রীকপুরাণ কথা 

[নর যাবার সময় তারা এই সব মৃতুাপ্প প্রতিশোধ নেবে বলে শাসিয়ে গেল । 
এদিকে ইথাক্ক শহরের জনগণও সমান দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল 

ওডেপিয়।সকে সমর্থন করতে লাগল । বলল, পাণিপ্রার্থরা |নজেদের অপকর্মের 
ঘারা নিজেদের মৃত নিঙেরাই ডেকে এনেছে । কিন্ধ অন্য দল পাণিপ্রার্থীদের 
দলে যোগ দ্িল। ক্রমে মৃত পাণিপ্রাথাদের আত্মীয় স্বজনেরা অস্ত্রশস্ত্র নিযে 
এসে গডেসিয়াশকে তার বাবাব খামীর বাড়িতে আক্রমণ করল । টেলিমেকাস 

ও ওডেপিয়াসের অচ্গত লোকজন খানার বাঁড়িটাকে খিরে দাড়াল। 

ছুই পক্ষের মধ যুদ্ধ শুক ছবে এমন সমগ্র জগ্নাস এক বজগর্জনের মাধ্যমে 

তাঁর এসন্মতি জানালেন। দেবী পালাপ প্রতিপক্ষদের মতের পরিবর্তন 
ঘটিয়ে দুই্টপক্ষকে শান্থিপূর্ণ মীমাংসার পথে শিয়ে গেলেন । 

ভোঁসালের শ্ডেসর কাহিনী এখানেই শেখ হলেও অঙান্ত কাকথায় 

ওডেপিয়ামের মানবো অনেক সমুদ্রছ্ুমণের াঠিনী পাওয়া যায়। নরকে টাই 
নেসিয়াসের প্রেতাত্মা ভখিয্ান্ধাণী করোছিল সমুুদ্রই মৃত ঘটবে ওডেসিয়াসের | 
সে বাড়ি ফেরার পরেও আবার সমুদ্রণাবায় বার হবে এবং নতুন ছ্ীপে গিয়ে 
উঠবে । 

আর ঠিক ছপোও তাই । বার্থ দশ বছর ধরে সমুদ্রে কাটিয়েও মাটির দেশে 
নিরাপদ নিখিদ্ব গৃহকোণে অফুরম্ত কখশাক্তিব মাঝে মন বলাতে পারল না 
ওডে(সয়াস | তাপ একমাত্র সন্তান টোপমেক!স আর একটু ঝড় ছলে তার 
হ।ঙে রাজাতার দিয়ে পেনিসোপকে ছেডে আনার সমৃদ্রধাত্রায় বেরিয়ে 
পড়ল সে। 

[হরো ও লেপ্ডার 

টররাঞ্যের অন্বর্গত এ্াবাইডন নামে এক জায়গা লেগার নামে এক 
যুবক ছিল। এ্যাবাউডপ ছিপ হেলেসপণ্ট উপনাগবেব তীরে । এাবাইভসের 
বিপখীত দ্রিকে উপনাগবের অপর পাবে ছিন্ খে,সিয়ার উপকূর। সেখ।নে 
সেন্টর নামে এক জায়গা দেবী এ।ফ্রৌদিতের মন্দিরে হিঝো ন।মে এক পরমা 
সবন্দবী পূজারশী বাস করত । 

ছিরোর রূপসৌন্দর্মে মুগ্ধ হয়ে অনেক যুবক তাকে প্রেম নিবেদন করে| 
কিন্তু একমাত্র লেগ্ার ছাঁডা আব কোন যুবকের প্রেষের ডাকে সাড়া দেয়নি 

হিবো। 
দুজনে বাপ করত ছুই উপকূলে, মাঝখানে সার! দিন রাত বয়ে যেত 

বিশাঙল সমুদ্রের উত্তাল তরজমালা । তবু ত! ছুই কূলবর্তা ছুটি হৃদয়ের উচ্ছুসিত 



গ্রীকপুবাঁণ কথা ১৮৯ 

প্রেমীবেগকে দমিয়ে রাখতে পারেনি একটি দিনের জন্যও | 

বোজ সন্ধো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'থ্যাবাইডন থেকে মাইসিয়ার উপকূলে 

এসে দাডাত লেগার | সন্ধার ঘনায়মাঁন শন্ধকাঁরে দীডিয়ে ওপারের এক 

আলেংকসঙ্কেতেব জন্ত অদীব আগ্রহে অপেক্ষা করত সে। ওদিকে মন্দিরে 

সন্ধারছি শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্উচ্চ গম্বজের উপর উঠে একটি 

জ্বলত্ত মশাল নেড়ে লেগাবকে আমন্ত্রণ জানাত হিরো । সেই আলোকসস্কেত 

পাঁওয়ালান্র জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাঁটিতে শুক করত লেগ্তাব। সাঁতার 

কেটে ম্থাসময়ে চলে যেত ওপাবে হিরোব নির্জন আবাসে | নিবিড় দেহ- 

মিলনে অধ্যে সারাটা রাঁত দুজনে কণটিয়ে সকাঁল হতেই সারা গায়ে ভাল কবে 

তেল মাখত লেগ্ার। তাঁরপব হিরোকে একবার চুম্বন করে জলে ঝাঁপ 

দিত । 

এইভাবে সারা গ্রীম্মকালি ভালভাবেই চগল। কিচ্ছু বিপদ দেখা দিল 

শীতকাল পড়তে । আকাশে সথন মেখগাঁলা, পাতাস কণকানে ঠীপ্ডা, আধ 

সমদ্রে ঝডেব গর্জন | থু কোঁন কিছুতেই ভয় পেত না লেগ্াব। প্রতিদ্দিন 

সন্ধা! হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমের আলোর হাতগানি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

জলে ঝাঁপ দিত লেগার সব কিছু সহা করে। 

জলে বাপ দিত টিক, কিন্তু প্রচণ্চ লীত আব ঝড জলের মধা দিয়ে সীতার 

কাটতে সত্ি্ট কঈ হত লেগডারের । তবে সাতাব কাটার সময় সর্বক্ষণ তার 

দুটি থাকত ভিরোর ছাতে ধরা জন মশালটাব পানে । গুধিকে ঝড়ের 

অবিবাম আঘাতে যাতে মশালটা নিভে ণা ঘাঁয় তার জনতা তাব পোষাকের 

আঁচল দিয়ে মশালেব আলোটাকে খিবে বাখচুত হত ছিগোকে | 

কিন্থ একদিন তা আব পাঁরণ না ভিবো। সেদিন লেগাবও চিক জাস্বগায় 

সমূদ্রতীর অতিক্রম করতে পারল না। সমুদ্রে উত্তাল টেট তাকে কিছুটা 

দূবে সবিয়ে নিয়ে গেল । ওদিকে ঝডের প্রচণ্ড আঘাতে একমময় হিরোর 

হাঁতে ধরা মশালের আলোটাও নিন্ভ গেল । 

ধ্বতারাঁর মত ঘে 'আলোকসঙ্কেত দেখে এতক্ষণ ঢেউএর সঙ্গে সমানে লড়াই 

করে যাচ্ছিল লেগ্ার সে আপোকটি সহসা নিভে যাএয়ার সঙ্গে সঙ্গে অকৃল 

পাথারে পথ হাবিয়ে ফেলল সে। 

এদিকে হিবো ভাবল ছৃর্যোগপূর্ণ অত্যন্ত খাবাঁপ আবহাওয়া দেখে লেগ্ার 

বাঁডি থেকে বার হয়নি । 

কিছ্ধ ছিবোর ভুল ভাঙ্গল পরদিন সকালে । পরদিন সকালে উঠেই সেই 

গম্বজটায় উঠে সমুদ্রকুলের পানে একবাব তাঁকাতেই হিরো দেখল লেগারের 

রক্তহীন সাদ! ফ্যাকাশে মৃতদেছটি উপকূলের একটা পাথরের কাছে পড়ে রয়েছে 

মুখে কিছু রক্তের দীগ। এ ঢশ্ঠ দেখে আর থাকতে পারুল না হিরো । 

শোকে উন্মাদ হয়ে উঠল হিরো৷। তারপর সব কিছু ফেলে মাথার চুল আর 



১৯০ গ্রীকপুরাণ কথা 

পুজাবিণীর পোষাক ছি ড়তে ছি'ড়তে লেগারের মুতদেহটার পাশেই সহমরণের 
জন্য ঝাপ দিল সমৃদ্রের জলে | 

1িউঁপিড ও সাইক 

কোন এক সময় এক রাজ] বাণীর তিনটি সুন্দরী কন্যা ছিল। তাঁদের মধ্যে 
বড় ছুটি মেয়ের যথাসময়ে ছুই রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাঁয়। কিন্তু কনিষ্ঠ 
মেয়ে সাইকএর রূপসৌন্দ্য এমন আশ্র্জনক ছিল যে কোন রাজপুত্র 
প্রেম নিবেদন করতে সাহদ পেল না তাকে । বিরে কত্ববি জন্ত কেউ প্রস্তাবও 
করল না । সবাই বলতে লাগল এমন পবমাহ্ুন্দরী মেয়েকে শ্রদ্ধা কর! যায়, ওক্তি 

করা যায়, কিন্ধু ভালশীসা ফাস শা। লোকে যেমন একটু দূব থেকে দেবী 
প্রতিমার দিকে তাকায় তেঘান ০. লমগ় মাঝখানে এক সন্মানিত ব্যবধ|ন রেখে 
সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সাইকের পানে তাংপয়ে খাকত লোকে । এমন কি চারদিকে 
এক গুজব ছড়িয়ে পড়ল? দেখা এ্যাফ্রোদিতে স্বয়ং রক্তমাংসের মানবী মৃততিতে 
জন্মগ্রহণ করেছেন মর্ডযলোকে । 

সাইকের দেহসৌন্দর্ষের সুনাম দূর দুরাস্তে ছড়িয়ে পড়ল । ফলে দলে দলে 
অসংখ্য নরনারী তাকে দেখতে আসতে লাগল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। 
দেবী 'গ্াফরোদিতের মন্দিরে দেপীর পুজো প্রায় বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। 
দেবীর ভক্ত উপাসকরা৷ বশাবাঁণ করতে লাগল দেবী যখন মানবীর বেশে মত্য- 
লোকে নিন্ধে থেকেই আবিভূতি হয়েছেন তখন তার মৃত্তিপূজার আৰ প্রয়োজন 
কি? ক্যাডমাঁষ, প্যাফসঃ সাইয়েরা প্রভৃতি শহরের মন্দির ছেড়ে দেবী 
খ্যাফ্রোদিতের ভক্তরা সাইকের পাশে ধূপচন্দন দেবার জন্য ছুটে আনতে লাগল 
দলে দলে । ফলে পুজো না পেয়ে রেগে গেলেন এাফ্রোধিতে । তিনি তাত 
পুত্রকে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বললেন । 
 খ্যাক্কোদিতে তার পুত্রকে বললেন” ওর মনে ফুলশর ছেনে অজ্তরে 
প্রেমসঞ্চার করো । প্রেমের উত্তাপে ওর অন্তর যেন দগ্ধ হতে থাকে এবং 
তা সইতে না পেরে ও যেন পৃথিবীর যধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র এক হতভাগ্য 
ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধা হুয়। তাহলে তারা হুজনেই পীমাহীন ছৃঃখ 
দারিদ্রের কবলে পড়ে যাবে। 

তার পুত্র কিউপিডের উপর এ কাঙ্গের ভার দেবার নময় বেশী কথা 
বলতে হলো না এাফোধিতেকে । মার আদেশ পাবার সঙ্গে লঙ্গে কিউপিড 
চলে গেল সাইকের উপর ফুলশর হানার জন্য । অনৃশ্য অবস্থায় আকাশপথে 

উড়ে চলে গেল সে। ও 

কিন্ত সাইককে চোখে দেখার লক্ষে দঙ্গে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে 
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গেল তার মধ্যে । সাইকের অনন্ধসাধারণ রূধলাবণ্য দেখে সে নিজেই 
তার শ্রেষে পড়ে গেল। ঈর্ধ।কুটিল ঘে শর সে সাইকের উপর ছেনে তাকে 
আঘাত করার উদ্দেখ্য এখানে এসেছিল সে শরটি অসতর্কতা বশত: তার নিঙ্গের 
পায়েব উপর পড়ে যেতে মে নিজেই আহত হলো সে শরে। এক অযোগ্য 
'পদার্থ প্রেমাম্পদর প্রেমে পাইককে জর্জরিত করতে এসে নিজেই জর্জরিত 
হয়ে পড়ল সাইকের প্রেমে । 

এদিকে সাইকের জন্য কোন পাণিপ্রার্থ এঁগয়ে আসছে না দেখে দাকণ 

দুশ্চিম্তায় পডল তার বাবা মা। সাইকের বাবা একদিন এ্।পোলোর মন্দিরে 
চলে গেল এ বিষয়ে দেবতার ভব্বষ্গ্ধাণী শোনার জদ্ | 

(কু মে বাণী শুনে ভয় পেয়ে গেল মাইকের বাবা । দৈববাণী হলো, থে 
নদীকে শঙ্ের ঘত সব মানুষ দেবী এ্যাক্রোদিতের সঙ্গে তুলনা করে মে কখনো 
এক সাধারণ মাযুবেব সঙগিশী হতে পারে না। তার পাণিগ্রহণ করবে এমনই 
একক্সন যাঁকে দেব্তীবাঁও ভয় করেন। তোমরা তাকে আবিলন্ষে বিবাছ্র 

বধু হিপাবে সজ্জিত করে নিকটবতা এক পাহাডের চুড়ার উপর নিশীথ রাত্রিতে 
বেখে আসুব। সেখান থেকে তাবু যোগা পাত্র তাকে নিয়ে যাবে। 

নিজের মেয়েকে এইভাবে ছেড়ে দিতে প্রাণে কষ্ট হলেও দেবতার নির্দেশ 
অমান্য করার সাহস হলো পা রাজ রাণীর । তাই সেই নির্দেশমত মেয়ে 

বধুবেশে শাজয়ে কোন এক নিশীথ গাতের অন্ধকারে এক পাহাড়ের চুডান্ন উপর 

রেখে এলেন । 
নাহককে পাহাড়ের চুড়ার উপর অন্ধকারে ফেলে রেখে সব লোকজন 

চলে গেলে সাহকের খুব ভয় করতে লাগল । অন্ধকার হিমশীতল বাত্রিটা 

কিভাবে মে এক] কাটাবে তা ভাবতে গিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল সে। 

কিন্ত বেশীক্ষণ এতাবে থাকতে হলো না তাকে । সহুসা এক দেবদূত 
এসে একটা কাপড় দিয়ে তার দেছটাকে ডেকে দিয়ে তাকে বয়ে নিসে গিয়ে 

একপুঁজায়গায় এক কুহ্ছম শয্যার তাকে শুইয়ে দিল । সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ফুলের 
এক মিষ্টি স্বাস নাকে এসে লাগণ সপাইকের এই পর্যস্ত তার চেতন! ছিল। 
তারপর কি হলো তার কিছুই জানে নাসে। এর পরেই গ'ভীর ঘুমে আচ্ছন্ন 
হয়ে পড়ল সে। 

সকাল হতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল লাইকের । চোখ মেলে অপার বিম্ময়ের 

লক্ষে দেখল কতকগুলো! লম্বা লম্বা গাছে ঘেরা এক কুগ্জবনের মাঝে সে শুয়ে 

রয়েছে । সেই কুঞ্রবনের মাঝখানে দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে । তার পারে 

একটি অতি স্থরম্য বাঁড়ি রয়েছে ঘা দেখে সেটিকে এক দেবতার আবাস বলে 

মনেটছলো তার । 
বাড়িটার দিকে ভালভাবে তাকাল নাইক। দেখল বাঁড়িটার মাথায় 

দ্য (সুন্যবান কাঠের কড়ি-বরগার উপর ঘে ছা রয়েছে, সে ছাদ হাতির 
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দাতের কাজকরা সোনার স্তম্ত ধারণ করে আছে। চকচকে উজ্জল দেওয়াল- 
গুলোতে মণিমুক্তোখচিত কত ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। ঘরগুলোর মেঝে 
মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়া । 

সাইকের কি মনে হলো কুস্থমশযা থেকে ধীবে ধীরে উঠে দেই বাড়িটার 
মধ্যে ভয়ে ভয়ে পা টিপে চিপে ঢুকে পড়ল । চারদিকে কোথাও কোন জনম[নব 
নেই। বাড়িটার সব ঘরের দরজা খোলা । কোথাও কোন পাহারার ব্যবস্থাও 
নেই। সাইক যতই ভিতরে ঢোকে ততই আশ্চর্য হয়ে যাঁয়। চারদিকেই 
দেখে কত অমূল্য রত্ব ও মাঁণমুক্তে৷ ছড়ানো রয়েছে ঘরের চারাঁদকে । অমিত 

অফুরন্ত ধনরত্বম্ডিত এই স্থ্রম্য বাসভবনের মালিক কে তার কিছুই ভেবে 
পেল না সাইক। 

আপন মনে বলে উঠল লাইক, এত স্থন্দর বাড়ি, এত ধনরত্ব কা? 

সর্জে সঙ্গে কে যেন তার কানের কাছে উত্তর ধিপ, এই স্থরম্য প্রাসাদ, এই 
সব ধনরত্ব তোমার সাইক | আমরা তোমার দাস দাসী । তোমার হুকুম তাঁমিল 

করার অপেক্ষায় আছি। 
সাইক কিন্ত কোন দিকে কোন মানুষ দেখতে পেল না। বুঝতে পারল 

না তার কথার উত্তর দিল কে। 
সেহ প্রাসাদের ঘরগুলপোতে খুরে খুরে বসত হয়ে অবশেবে এক জায়গায় 

বদল সাইক। তারপর ভাবশ তার অদৃশ্য দাসদাসীরা তার সেবার জন্য কি 
করে দেখা যাক । 

প্রথমে স্ান-ঘরে গিয়ে রূপোর টবে শ্বাখা শীতল জলে শান করল সাইক। 
তারপর খাবার জন্ব একটি সোনার টেবিলের পাশে গিয়ে বসল । দেখল সেই 
সোনার টেবিলের উপর কত স্থখান্চ সাজানো রয়েছে তার জন্ত। পেট 

ভরে তৃপ্তির সন্ধে মাইক যখন খাচ্ছিল, তখন গান বাজনার মধুর শব অনবরত 
কানে আপছিল তার। সে ঘরখানিতে সম্পূর্ণ একা বসে থাকলেও তার মনে 
হাচ্ছল অনেক লোকজন গান বাজনা করছে। 

এইভাবে সারাদনটা এক মধুর স্বপ্নের মত কেটে গেল সাইকের। সন্ধ্যে 

হতে সে দেখল তার শোবার ঘরে কারা! এক নবম বিছানা পেতে দিয়েছে। 
কিন্তু সন্ধ্যে হতেই মাইক ঘুঝতে পারল এক ছায়ামৃতি সব সমগ্র সর্বত্র 
অন্থনরণ করছে তাঁকে | রীতিমত "য় পেয়ে গেল সাইক । 

কিন্তু মুহূতে সব ভয় চলে গেল তার যখন অন্ধকারে এক অদৃষ্থ রি 
মানুষ তাকে জীঁড়য়ে ধরে চু্বন করতে লাগল বার বার। সাইকের সারা দেহে 
পুলকের রোমাঞ্চ জাগলেও বিম্য়ে অবাক হয়ে গেল সে। তারপর সেই অনৃশ্ঠ 
অমূর্ত মাহুষ তাকে সম্বোধন করে বলল, 'শোন হে আমার প্রিয়তম সাইক, 
নিয়তির বিধান অন্মারে আমিই ভোমার স্বামীরূপে নির্বাচিত হয়েছি। 
আমার নাম জিজ্ঞাসা করো না। আমার মুখ দেখতে চেও না। শুধু আমার 
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ভালবাসার সততায় বিশ্বা বাখবে। তাঁছলেই দেখবে স্থখে কেটে যাবে 

আমাদের ছুজনের জীবন । 
সেই অদৃস্ত অমূর্ত প্রেমিকের কণন্বর শুনে ও তার প্রেমময় স্পর্শ পেয়ে মুগ্ধ 

ও প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়ল সাইক | সারা রাত ধরে সেই প্রেমিক তার পাশে 
অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে তাকে অনেক প্রেমের কথা শোনাপ । কিভাবে সে 

সাইকের প্রেমে পড়ে তাঁর কথাও বলল । তারপর সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে 
একটা! চুম্বন করে বললঃ আঁমি এখন যাচ্ছি । আবার সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
চলে আসব । 

এইভাবে সারাটা দিন একা এক] কাটাবার পর প্রতিটি বাত তার সেই 
অদৃশ্য প্রেমিকের সঙ্গে অদ্ভুত এক প্রেমের খেলা খেলে যেতে লাগল সাইক। 
কিন্ত একটি বারের জন্যও তার মুখটি দেখতে পেল না। 

রাতটা তার প্রেমিকের সঙ্গে বেশ সুখেই কাটাপ সাইক | কিন্তু দিনের 
বেলাটা সম্পূর্ণ এক একা কাটাতে দারুণ ক হত তার। দিনের বেশাম়্ 
ধনরত্বমপ্ডিত সেই প্রাসাদটাকে একটা মণিমুক্তাথচিত সোনার খাঁচার মত 
মনে হত। 

কেন এক রাতে সাইক তার প্রেমিককে বলল, কেন তুমি দিনের বেলায় 
থাক না? সারা দিন আমার একা একা! বড় কষ্ট হয়। তুমি অন্তত: একটা 
দিন থাক আমার কাছে । আমি প্রাণভরে তোমার মুখটি দেখে ধন্য হই । 

প্রেমিক বললঃ না, তা হয় না সাইক | বিধ।তার এটাই হলো বিধান। এ 
বিধান লঙ্ঘন করলে তাতে অনর্থ ঘটবে । তাতে তুমি আমি আমরা দুজনেই 
বিপদে পড়ব। আমার পরিচয় জানতে চেও না, শুধু আমার প্রেমের সততায় 
সন্্ থাক । 

তবু দিনের বেলায় একা থাকতে বড় কষ্ট হত সাইকের। একদিন 
রাত্রিতে তার প্রেমিক এলে সাইক তাকে বলল, অস্ততঃ আমার বোনদের সে 
আমার একবার দেখা করতে দাও । আমি কোথাও যাব না। তুমি তাদের 

এখানে আনার ব্যবস্থা করে দাও । 
প্রেমিক বলল, হে প্রিয্নতম] সাইক, তারা এলে তোমার ক্ষতি হবে। এর 

মধ্যেই তারা তোমার খোজ করছে চারদিকে । তারা আমাদের এ প্রেমের 
কোন তাত্পর্ধ ঘুঝতে পারবে না। তারা আমাদের প্রেমকে ঘুণার চোখে 
দেখবে । তাতে আমাদেব বিপদ্দ ঘটবে । 

তবু এ নিষেধ শুনল না সাইক। চোখের জলে ভাতে ভাসতে সে তার 
প্রেমিককে অনুনয় বিনয় করতে লাগল বারবার । তখন বাধ্য হয়ে সেই অদৃশ্ঠ 
প্রেমিক, একট! শর্তে সাইককে তার বোনদের আসার জন্য অনুমতি দিল। 
তবে এই শর্ত রইল ঘে সাইক তার বোনদের কখনো কোন ছলে তাঁর স্বামী 
সম্বন্ধে কোন কথা বলবে না। তাদের কোন কৌতুহলকে প্রশ্রয় দেবে না! 

পুরাশ--১৩ 



১৪৪ গ্রীকপুরাণ কথা 

পরদিন সকালেই জেফাইয়ার নামে যে দেবদূত একদিন সাইককে সেই 
পাহাড়ের চূড়া থেকে এই স্থরম্য প্রাসাদে বয়ে এনেছিল সেই জেফাইয়ার তার 
বোনদের নিয়ে এল । 

সাইকের ছুই দিদি এসেই প্রাসাদের ধনরত্ব ও অমিত এশ্বর্য দেখে অবাক 
বিশ্বয়ে স্তন্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ! তারপর সাইককে অদম্য কৌতুছলের সঙ্গে 
জিজ্ঞাসা করল এই প্রাসাদ আর এই সব ধনরত্বের মালিক কে, কে তার স্বামী । 
কিন্ধ কৌশলে এ প্রশ্নের উত্তরটা না দিয়ে অন্য কথা বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা 
করল সাইক। তীবপর সন্ধে হবার অনেক আগেই তাঁব ছুই বোনকে অনেক 
ধনরতু দিয়ে বিদায় করে দিল । 

কিন্ত তাতে আলো বেডে গেল তাঁর কোনদের কৌতুহল | তাঁরা পরদিনই 
আবার এল সাঈকদেব প্রাধাদে । এসেই তার স্বামীর পবিচয় জানাব জন্য 

জেদ ধবল | এব আগের বাবে এই প্র্থের উত্তরে সাইক বলেছিল, তার স্বামী 
একজন বৃড় ধাবসাম়ী, সারাদিন কাঁজে বান্ত থাঁকে, পাত্রিতে বাড়ি ফেরে । 
কিন্ধ আজ বসন অন্ত কথা । এবার ধণল, তার স্বাণী একজন পককেশ বৃদ্ধ 

কাজের জন্য প্রায় বাবে থাকে | তা শুনে বোনরা! বলপ? তুমি ভুকথা বলছ 

এব্য।পারে। তুমি ছুবানে ছুকণা বলছ 
এবারেও বোশদের অনেক ধনবত্ব দিয়ে বিদায় দিল সাইক। কিন্ক তার 

বোনদের মন্দেগ আরো বেড়ে গেল । ভাছাড়া তাদের ঈর্ধা৪ হচ্ছিল মনে। 
ত।বছিশ* ফেই ছোক, সাউকের স্বামী তাদের স্বামীদের থেকে আুনক বেশী 
ধনী । তধে সে কোন মানুষ ছতে পানে না। এ প্রানাদ এ ধনরত্ নিশ্চয় 

কৌন দানব অগবা! দেবতার | 

যাই হোকিঃ মনে মনে ছুহ বোনে মিলে এক পদিকল্পনা খাডা! করল । যেমন 

করে হোক সাষঈ্কের কাছ থেকে তার স্বামী সগ্ধন্ধে সঠিক কথাটা বার করতেই 
হবে। তাঁদের এই ছুবভিনন্ধিব কগ। বুঝতে পেরে পাইকের অদৃশ্য প্রণরী ও 
স্বামী তার কানে কানে বলল, শোন প্রিয়তমা, তে।মার বোনরা তোম।ব ক্ষতি 
করতে চায়। তাদের প্রতি শতর্কত! অবশন্কন করো । তা না হলে বিপদ 
ঘটবে । 

সন্ধোেব সময় লাইক তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে আবেগ ভবে চুম্বন করে 
বলল, আমি শত শতবার মবব, তনু তোমার কথার অবাধ্য হব না। 

কিন্ত পরদিনই ধখন সাইকের ছু বোন আবার এসে হাজির হলো এবং 
তাকে আসল কথ! বার করাঁব জন্য পীড়ন করতে লগপ নানাভাবে, তখন তাঁর 
নিজের প্রতিশ্রুতির কথা ভূলে গেল সাইক | ওর চাপে পড়ে সাইক শ্বীকাৰ 
করল তাঁর স্বামীকে আজ পরধশ্ত সেও চোঁখে দেখেনি, তার নাম পর্যস্ত 
জানে না। 

সাইকের বোনরা তখন বলল, আমরাও এই ভয্ই করেছিলাম সাইক | 



গ্রীকপুরাণ কথা ১৯৫ 

তোমার স্বামী আসলে এক কদাকার দ্বণ্য দৈত্য বা রাক্ষপ যে তোমাকে 
তার মুখটা দেখাতে ভয় পায় পাছে তার প্রতি তোমার ভালবাসা ভয়ে 
পরিণত হয় । 

সাইক তখন বলপ, তাছপে আমি কি করব? কি করতে বল আমাকে ? 
তার বোনেবা তখন তাঁদের পরিকল্পনার কথাটা খলল। বশ, তুমি 

তোমার কাছে এবার থেকে রাত্রিবেলাফ একটি বাতি আর একটি ছুরি রাখবে । 
আজই ক্াত্রিতে তোমার স্বামী যখন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়বে তখন হঠাৎ 
বাতিটা জ্বেলে তাব মুখটা দেখে নেবে আর সঙ্জে সঙ্গে দৈতাটাণ বুকে এই 
ছুলিটা আমূল বসিয়ে দেবে । তোমার সঙ্গে প্রতারণা করার সমুচিত প্রতিফল 
984115:2 

বোনদেহ কথামত তাই করণ সাইক | নিশীথ রাতে তার স্বামী গভীর- 

ভাবে ঘুমিয়ে পড়লে সে বাতিটা জ্বালল। বাতির আলোয় তার ঘুমস্ত স্ব।মীর 
থ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সাইক। সঙ্গে সঙ্গে অস্কুদন্ধরে চিৎকার 

চবে উঠল মে। দৈত্য বা রাক্ষস নয়, ভার ম্বামী অতি স্থদর্শন এক দেবতা । ॥ 

রর কোন মাভষের অঙ্গে সব নয়। সাদা ধবধবে ভু গায়ের পং নধর 

০] 

ে 

পাস্কা, আথস একন। রশ কাশো 1 কুঞ্চিত টুল। তার পাশে একটা তীর ধক 
না আঁছে। দেই তীর ধক হাতে কৰে দেখতে 1গয়ে তার হাতটা 

লতে লেগে একট কেটে গেশ সাইিকে ! সঙ সঙ্গে তার মীর প্রাতি শতুন 
কবে এক তীর ভালবাসার আগুন জ্বলে উঠপ তার রঞ্জে । 

সেই নব্জাগ্রত ভালবাসার বশবর্তী হয়ে ত।র শ্বাশীৰ উপর ঝুকে পড়ে 
তাকে চন্ধন করতে ঘেতেই জ্বলন্ত প্রদীপ হচ্চে এক ফোটা গরম তেল পডে 

গল তার স্বামীর দেছের উপর | 

গ[য়ে গবম তেল লাগার সঙ্গে সঙ্দে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল 
কউপিড। উত্েই এক নগরে সব বিছু দেগেই সব কিছু বুঝতে পাল সে। 

সব দেখে সে সাহককে বলপ, হায় মাহিক, ভুমি আমাদের গ্রেমের মুলে কুঠারা- 

ঘাত কলে তাকে অকালে হত্যা করলে চিরদিনের জন্য । এবার আমাদের 
বছরে [খদায় নিতে হবে পবম্পরের কাছ থেকে । 

তখন নিজের ভুপ বুঝতে পেবে কিউপিডের পা ছুচো জড়িয়ে ধরে কাতর 
ক্রঠঠে কত অনুনয় ধিনয় করত লাগল মাইক | কিন্ত তার কে।ন কথাই শুনল না 
কিউপিড। সে তার তীর ধন্তক সঙ্গে নিয়ে উডে চলে গেল আকাশ পথে। 
শঙ্গে সঙ্গে ধনরত্বমপ্ডিত সেই গেট! প্রাাদটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল 
মূহুর্তে | 

নিশীথ রাতেব যে হিমশীতল অন্ধকারের মধ্য একদিন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত 
অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল সাইক, আজ আবার সেই জনহীন অন্ধকারে দাড়িয়ে 
রইল সে। বুকভরা এক নিঃশীম শূন্যতা আর নিন্বতার মধ্যে শুধু এক মধুর 



১৯৬ গ্রীকপুরাণ কথা 

স্বপ্পের কম্পমান স্বৃতির দোলায় দুলতে লাগল তার মনটা । 

সেইখানে দীড়িয়ে যে কথা প্রথম মনে এল লাইকের তা হলো মৃত্যু । সে 
ঠিক করল সে আর বাঁচবে না। যে স্থথের স্বর্গ সে একদিন লাভ করেছিল 
সে স্বর্গ সে নিজের দোষে হারিয়েছে । সুতরাং তার আর বেঁচে থেকে লাভ 

নেই। 
অদন্ধকারেই কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে একটা নদ্দী পেল সাইক। নদীর ধারে 

গিয়েই অন্ধকারে ঝাপ দিল নদীর জলে। কিন্তুজলে ডুবে গেল না সাইক। 
আোতের টানে ভাপতে ভাসতে নদীর ওপারে গিয়ে উঠল । এরপর নদীর 
পাড় ধরে বরাবর হেঁটে যেতে লাগল সাইক । যেতে যেতে তার বোনেদের 
শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল । তাদের বাড়িতে গেলে তারা হয়ত 

কিছু সান্বনার কথা বলতে পারত, কিন্ধ গেল না সাইক | তাদের কথা শুনে 
তার আজ এই অবস্থা । তাঁই আর তাদের মুখদর্শন করতে চায় না । তাই 
সে পাগলের মত তার স্বামীর সম্ধ(নে দিনরাত বহু গ্রাম ও জনপদ পার হয়ে 
এগিয়ে যেতে লাগল । 

এদ্দিকে কিউপিডের গাঁয়ে গরম তেল পড়ে যাওয়ায় যে ক্ষত হষ্টি হয়েছিল 
তাতে জ্বর হয়েছিল তার। দেছে যন্ত্রণা অন্ভব করছিল অসহ্য । তাঁর উপর 
সাইককে হারিয়ে মনের মধ্যে নিধাকণ বেদনাও বোধ করছিল । তাই সে সব 
তয় ও অভিমান ঝেড়ে ফেলে তার যাঁর খবে, চলে গেল। অথচ তার কষ্টের 

কথাটা প্রকাশ করতে পারল ন! মার কাছে। 
কিস্থ একটি ব্যাঙ্গমা পাখি দেবী এাফোদিতেব কানে কানে কিউপিডের 

প্রেমে পড়ার সব কথা বলে দিল। তা শুনে সাইকের উপর দারুণ রেগে গেল 
এ্াফোদিতে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে লাগল তার ুকে। গ্যাফরোদিতে 
যখন বুঝল একদিন এই নারীকেই তার প্রতিদ্বন্দিনী হিসাবে পজো করত 
তখন আবে রেগে গেল তার উপর । 

কিউপিভকে একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখে তাকে ভয় 
দেখাতে লাগল এ্যাফ্রোদিতে। বলল, কেন তুমি এক মত্যমানবীর প্রেমে 
পড়তে গেছ? তোমার এ ফুলশর আমি কেড়ে নেব, ধনুকের ছিল! ছিড়ে 

দেব। তোমার মশালের আলে নিবিয়ে দেব চিরতরে । তোমার পাখ। 
ছুটি ছিড়ে দেব যাতে তুমি আর ইচ্ছামত স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে পাখা উড়িয়ে 
দেবত! ও মানুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। 

অবশ্য শেষ পর্যস্ত ছেলেকে এতখানি শান্তি দিতে পারলেন না দেবী । তিনি 
শুধু তাঁর প্রতিশোধবাঁসনা চরিতার্থ করার জন্য সাঁইকের খোঁজ করে বেড়াতে 
লাগলেন । অন্যান্ত দ্বেবীরা এযাফোদিতেকে বোঝাতে লাগলেন । বললেন, 
তোমার ছেলে এখন বড় হয়েছে, বয়স হয়েছে । প্রেমে পড়েছে ত কি হয়েছে । 

ওর বিয়ের ব্যবস্থা করলেই ত পার । 
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কিন্তু কোন কথা শুনলেন না দেবী এ্াফোদিতে । জিয়াসের কাছ থেকে 
অনুমতি নিয়ে তিনি দেবতাদের দূত হার্সিসকে মর্ত্যে পাঠিয়ে ঘোষণা করে 
দিলেন, সাইককে যার৷ আশ্রয় দেবে তার্দের দেবতাদের শক্র হিসাবে গণ্য কর! 

হবে এবং পেইমত তাদের শাস্তির বিধান করা হবে। কিন্ত সাইককে যদি 
কেউ ধরিয়ে দেয় তাহলে দেবী এাফোদিতে তাকে সাতটি চুম্বনে ভূষিত 
করবেন । 

এই ঘোঁধণীর কথাটা অবশেষে সাইকের কানেও গেল। সে ঠিক করল 
এইভাবে এক হীন জীবন যাপন করার থেকে সে নিজে গিয়ে দেবীর কাছে 
ধর] দেবে। তর দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নেবে । এই ভেবে মে একা একা 

ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এাফোদিতের মন্দিরে গিয়ে ধরা দিল । দেবীর তভৃতারা 
তার চুলের মুঠি ধরে তাকে নিয়ে গেল দেবীর কাছে। 

দেবী এাফোদিতে সাইককে দেখে ঠাট্টা করে বললেন, এতদিনে শ্বাশুড়ীকে 
দেখতে 'এসেছ? অথবা! তোমারই দ্বারা আহত ও অন্তস্ত স্বামীর খবর নিতে 

এসেছ? আমি অনেক কষ্টে অনেক খুঁজে তোমায় পেয়েছি । কিন্ত আমার 
প্রতিদ্বন্বিতা৷ করার উপঘুক্ত শান্তি না পেয়ে তুমি যেতে পারবে না এখান 
থেকে । 

এই বলে প্রথমে সাইককে বেত মারার আদেশ দিলেন, ভূতাদের। তাবপর 

একটা ঘরে তাকে আটকে বেখে দিলেন । কিউপিডকে মাইকের কোন কথ! 
জানানো হলো না । 

পরদিন সকালে দেবী এ।ফোদিতে একটা লড় থালায় গম» যব, ডালের 
দানা ও অনেক শুকনো বীঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে সাইককে বললেন, স্থ্বাস্তের আগে 
এইগুলো বৰ বেছে আলাদা করে আমাকে দেবে | 

সাইক দেখল এত গুলো বাছা সম্ভব নয় তার পক্ষে । তাই সেহাত গুটিয়ে 
বসে রইল হতাশ হয়ে। এর জন্য যা শান্তি ভোগ করতে হয় করবে । কিন্তু 

তার এই অবস্থা দেখে একদল পি পড়ের দয়া হলো । পে অন্য সব পিপড়েদের 
ডেকে এনে প্রতিটি দানা আলাদা করে বেছে দিল । 

নানারকম দামী পোষাক ও অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে এক বিয়ের ভোজপভায় 
যোগদান করতে গিয়েছিল দেবী গ্যাফোদিতে । রাত্রিতে ফিরে সাইককে 
মাটির উপর শুতে বলে নিজে দুপ্ধফেননিভ নরম বিছানাক়্ শুতে গেল। 

পরদিন সকালেই আর একটি কঠিন কাজের ভার দেওয়া হলো সাইকের 
উপর । এাফোদিতে সাইককে একটি পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে বলল, 
এই পাঁহাড়টার মাথার উপত্ধ একট! বন আছে। সেই বনে একদুল বুনো 
ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে । তাদের শিং আর দাঁত ছুটোই ধারাল। তাদের গায়ে 
সোনার পশম আছে। সুর্য অন্ত যাবার আগে ওদের গা থেকে একমূঠো 
সোনার পশম আমাকে এনে দিতে হবে । আমার খুব দরকার । 
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এই বলে গ্য।ফ্রোদ্দিতে চলে যেতেই দাকুণ বিপদে পড়ল সাইক। ভাবল, 
এ কাজ তার দ্বারা কখনই সম্ভব নয় । তাঁই সে মনের ছুঃখে সেই পাহাড়ের 
ধারে একটা হদে ডুবে মরার জন্য ঝাঁপ দিতে গেল। কিন্তু সেখানে একটা 
জলপরী ছিল। সে সাইককে বলল, তৃমি এখানে ডুবে মরে আমার বাসস্থানটিকে 
কলধিত করে! না। তবে তোমাকে একট! উপা বলে দিচ্ছি। এ ভেড়াগুলি 
চরতে চরতে খাওয়ার পর যখন ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় বসে বসে খুমোবে 

তখন ওদের সোনার পশমের ভাড়ার থেকে একমুঠো পশম নিয়ে আসবে । 

ওদের গা থেকে খসে পড়া কিছু পশম একটা জায়গায় জমা আছে। তুমি 
লুকিয়ে সেখান থেকে পশম আনবে। 

সাইক ঠিক এইভাবে একমুঠো মোনার পশম এনে স্ুর্যান্তের আগেই 
এ্াফ্রোদিতের হাতে দ্িল। তবু সন্ধষ্ট হলেন না দেশী । তিনি তাকে 

আবার এক ছুঃসাঁধা কাজের ভার দ্বিপেন তার উপর 
পরদিন সকালে দ্রেবী সাইককে অদূরে একটি কুয়াশা ক পাভাড 

দেখিয়ে বললেন, ই পাহাড় থেকে কালো জলে ভবা এব.) নদী বেয়ে 
এসেছে । তুমি সেই নদীর মুখ থেকে এই স্কটিকেন পাত্রচ। (নিয়ে গিয়ে এক 
পাত্র ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসবে সূর্যান্কেব আগেই । 

এবারেও দারুণ বিপদে পড়গ সাইক । কারণ সাইক ঘ্তই পাভাড়টার গা 

বেয়ে উপরে উঠতে লাগল সেই নদীর সন্ধানে, ততই সে দেখ গসংখা ভয়ঙ্কর 

ড্রাগন নদীর উৎসমুখটা ঘিরে আছে। ফেখানে যাওয়া কে? মাসের পক্ষে 
সম্ভব নয়। 

এমন সময় তার মাথার উপর দেবরাজ জিরাসের ঈ*-কে দেখতে পেল 
সাইক। এই ঈগলকে একদিন কিউপিড সাঁভাষা করেছিল । যখন আইডা 
পর্বত থেকে গ্যানীমীডকে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল 
তখন কিউপিড তাকে পথ দেখিয়ে দেয়। তাঁই আজ কিউপিডের হতভাগিনী 

স্ত্রীকে কিছুটা সাহায্য করতে চাইল ঈগলটি। 

ঈগলটি সাইকের কাছে এসে বলল, তুমি এ কাঁজ পারবে না। স্টাইজিয়ার 
ঝর্ণা থেকে জল আনার ক্ষমতা কারো নেই । আমাকে তোমার পান্রটি দাও । 
আমি জল এনে দেব। 

এই বলে সে সাইকের কাছে এসে তার হাত থেকে পাত্রটি তার থাবাস়্ 

ভরে নিয়ে মেই কুয়াশাঘেরা পাহাড়ের খাখাটায় উড়ে গেল। অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই এক পাত্র জল নিয়ে এসে সাইককে দিল। 

তথু সন্ত হলো না খ্যাফোদিতে। তাকে বলল, তুমি কফি কোন মায়াবিনী 
না যাছুকরী? এই সব ছুঃসাধা কাজ করলে কি করে তুমি? কিন্ত এর 
এখানেই শেষ নয়। আরো অনেক কাজ আছে। দেখি কত কাজ তৃষি 
করতে পার। ্বর্গের দেবীর সঙ্গে শত্রুতা করার প্রতিফল তৃমি হাড়ে হাডে 
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পাবে। 

এইভাবে আরো অনেক ছুঃখকষ্ট ভোগ করতে হলো সাইককে | তবু 

কিউপিডের কথ! ভেবে এবং একদিন তাকে দেখতে পাবে এই আশায় সব ছুঃখ 

ও যন্ত্রণা সা করে যেতে লাগল সে। 

অবশেষে সাইকের কথাটা জানতে পারল কিউপিড। তার মা সাইকের 

উপর কিভাবে গীডন চালাচ্ছে তা সব শুনল । কিন্ত এ বিষয়ে মাকে কিছু না 

বলে সে লুকিয়ে স্বর্গলৌক অলিম্পাসে গিয়ে দেবরাজ জিয়াসের সঙ্গে দেখা 
করল । জিয়াসকে সর্লামরি বলল কিউপিড, আমি এক মর্ত্যমানবীকে বিয়ে 

করতে চাই । 
কিউপিভের মোলায়েম মুখখানায় হাত থুলিয়ে জিয়াস বললেন, আমার কাছ 

থেকে তুমি প্রশ্রয় চাও? একবার ভেবে দ্রেখ, তুমি আমাদের উপর কত চাতুরীর 
খেল! খেলেছ । আমার কথাই একবার ভাব না কেন । তোমারই জন্য আমাঁকে 
একবার যখড ও বুনো হাসে পরিণত হতে হ্য়। কিন্ধ প্রার্থনা যদি মঞ্জুর 
কবি তাহলে 'এই অন্গ্রহের কথাটা যেন কখনো! ভুলো না । যে অন্ষগ্রহের 
তুমি মোটেই যোগা নও সেই অন্ুগ্রহই আমি তোমায় দান করছি। তুমি 
আমাদের স্বর্গলোকের বকাটে ছেলে । 

এই বলে জিয়াস তাঁর দূত হার্সিসকে দেবতাদের কাছে পাঠিয়ে এক সভা 
আহ্বান কবলেন মলিম্পাসে। তাতে দেবী প্াফোদিতে ও মর্তামানবী 
কিউপিডের প্রণযিণী সাইককেও যোগদান করতে বলা হলো! দেব্তাবা 
সকলে উপস্থিত লে দেবরাজ জিয়াস তাঁদের সম্বেধন করে বলতে লাগলেন, 
ছে দেবদেবীগণ, আপনারা সকলেই এই দ্ররস্ত চপলমতি বালকটিকে চেনেন। 

আজ ওর যৌবনপ্রাপ্তি ঘটেছে । আর ছেট বালকটি নেই । ওর চতুরালিতে 
আপনারা সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর বিব্রত হুয়ছেন। আঁমি তার জন্য ওকে 
বছবার তিরক্কারও করেছি । আজ ও এক মত্যমানবীকে ওর জীবনসঙ্জিনী 
হিসাবে বেছে তার ভাগ্যের সঙ্গে ওর ভাগ্যকে জড়িয়ে দিয়েছে । গতস্ত 
শাচনা নান্তি। যা হয়ে গেছে তা আর ফিরবে না। হে প্রেমম!তা দেবী 
এাফোদিতে, তুমি আর অন্যমত করো না। অর্্যমানবীর সঙ্গে তার এই 
প্রেমসম্পর্ককে সমর্থন করে] তুমি । এসো সাঁইক, তোমার প্রেমের সততা ও 
বিশ্বস্ততার জন্য একপাত্র অমৃত পান করে যাঁও। 

পানপাত্র মুখে দিয়ে অমৃত পাঁন করার সময় সাইকের হাতটা ঘখন কাপছিল 
ঠিক তখনই কিউপিভ তাকে জড়িয়ে ধরল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তার হারানো 
্বামীর বহুপ্রার্ধিত আলিঙ্গন লাত করে ধন্য হলো সাইক। দেবরাজ জিয়াসের 
মধ্যস্থতায় এযাফ্রোদিতে তীর সমস্ত প্রতিহিংসার কথা ভুলে গিয়ে স্বর্গলোকেই 
তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। 

এইভাবে এক অক্ষয় বিবাঁছ্র বন্ধনে আবদ্ধ হলো সাইক আর কিউপিড। 
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তাদের এই মিলনের ফলে তাদের যে প্রথম সন্তান জন্মলাভ করে তার নাষ 
রাখা হলো আনন্দ । 

পালক্েটস-এর আংাঁট 

স্ত/মপ ছ্বীপের অত্যাচারী অধিপতি পলিক্রেটস্-এর মত ভাগ্যবান ব্যক্তি 
সার] পৃথিবীর মধো আর কোথাও দেখা যায় না । আসলে এই সমৃদ্ধ দ্বীপটার 
অধিকারী ছিল ওরা তিন ভাই। কিন্ত পরে পলিক্রেটস্ এক ভাইকে খুন করে 
ও আর এক ভাইকে নির্ব/নে পাঠিয়ে সমগ্র ্বীপটার মালিক হয়ে বসে। 

বহুকাল ধরে অবিষিশ্র একটানা সুখ আর সমৃদ্ধিতে কাটতে লাগল 

পলিক্রেটস্ এর দিনগুলো | প্রতিদিন নতুন নতুন যুদ্ধজয়ের স্থসংবাদ আসত 
তার কাছে। তাঁর রণতরীগুলি প্রায়ঈ অভিযান চালাত নতুন নতুন দ্বীপে । 

আবার ব্যবস! বাঁণিজোর দিক দিয়েও প্রচুর উন্নতি ও সাফল্য লাভ করে 
পলিক্রেটস্। প্রায়দিনই কত জাহাজ দেশ বিদেশ হুতে প্রচুর পণাত্রব্য, ধনবত্ত 
ও ক্রীতদাস ভরে নিয়ে ফিবে আসত স্তাম্স দ্বাপে । 

এইভাবে পশিক্রেটস্এর শক্তি ও সমৃদ্ধি ক্রমশই এতদূর বেডে যায় যেসে 
নিজেকে সমশ্র আইওনিয়া ও তার চারদিকের সমস্ত সমুদ্রের একচ্ছত্র অধিপতি 
হিসাবে ঘোষণা করল। কারণ এত স্থশিক্ষিত সৈন্ত ও স্থসজ্জিত রণতরী 

আইওনিয়ার অন্তর্গত আর কোন দেশে ছিল না। 
বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে পলিক্রেটস্ মিশরের মহারাজা এ্যামাসিসের সঙ্গে 

বন্ধুত্ব স্থাপিন করার -চেষ্টা করল । এামাসিস প্রথমে পলিক্রেটস্-এর বন্ধুত্বে 

প্রস্তাব মেনে নিলেও পরে এক বাণী পাঠাল তার কাছে। 
তাঁতে লিখল; আমি মনে করি কোন মানুষ যত ভাগ্যবানই হোক না 

কেন তাঁর বিপদের ভয় থাকবেই | তোমার মত এক বিরাট শক্তিশালী রা 
যে এত বড় হয়ে উঠেছে তার কোন শক্র নেই তা কখনো হতেই পারে না। 
মানুষের অবিমিশ্র সখ দেখে দেবতাদেরও ঈর্ষা হয়। আমি এমন কোন 

প্রখ্যাত বাক্তির কথ! শুনিনি যান জীবনে কোন ছুঃখ বা দুশ্চিন্তা ছিল না, 
যাঁর সারা জীবন সুখের মধ্য দিয়ে কেটে গেছে । ভাল মন্দ, স্খ ছুঃখ সব 

মাঁুষের জীবনেই পালাক্রমে ঘটে । তোমার এখন উচিত তোমার শ্রেষ্ঠ ধন 
বেছে নিয়ে দেবতাঁদের উদ্দেশ্টে উৎসর্গ করা যাতে তারা তোমাকে কোনদিন 
বিপদ বা বিপর্যয়ে না ফেলেন। 

এই পরামর্শটা মনে মনে মেনে নিল পলিক্রেটস। ভাবল এ্যামাসিস ঠিকই 
বলেছেন। সে যেটাকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অম্পদ বলে মনে করে তা সে 
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উৎপর্গ করবে দেবতাদের । তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পর্দ কি তা নিয়ে অনেক 
ভাবনা চিন্তা করে সে একটি পান্নার আংটি বেছে নিল। এই আংটিটিকে সে 
খুব ভালবাদত এবং কাছে রাখত সব সময়। আনুষ্ঠানিকভাবে এই আংটিটি 
দেবতাদের উদ্দেশ্তে উৎসর্গ করার জন্য সে তার সভাসদ ও গ্রচ্বীদের সঙ্গে 
নায় একটি জাহীজে করে দুর সমূত্রে চলে গেল। সেখানে সকলের সামনে 
সমূদ্দে আংটিটা ফেলে দ্রিল পলিক্রেটস্। ভাবল দেবতারা! এটি নিশ্চয় গ্রহণ 
করবেন। 

আবেগের বশে আংটিটা1 উৎসর্গ করার পর থেকে তার জন্য শোক করতে 
লাগল পলিক্রেটস্। ভাবল তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটিকে এভাবে 
জলে ফেলে দেওয়1 ঠিক হয় নি। 

সপ্চ'খানেক যেতেই একদিন একটি জেলে সমুব্রে পাওয়া এক বড় মাছ নিয়ে 
রাজাকে উপহার দিতে এল। ক্ত্ামম দ্বীপের অধিপতি হিসাবে এটা তার 
পাঁওনা বলে মাছটাকে গ্রহণ করল পলিক্রেটস্। কিছুক্ষণ পরেই একটি ভৃত্য 

এসে খবর দিল র/জাকে, মাছটা কাটতে কাটতে তার পেট থেকে রাজার সেই 
সঘূজ আংটিটা পাওয়া গেছে। পলিক্রেটস্ দেখল এটা সতাই তাব সেই প্রিয় 
আংটি। 

আংটিট৷ পেয়ে খুব খুশি হলো! পলিক্রেটস্। ভাবপ দেবতারা তার উপহার 
গ্রহণ করাব পর তার উপর দয়াবশতঃ আবার সেটা ফিবিয়ে দিয়েছেন । তাই 
সে উৎফুল্ল হয়ে কথাটি] জানাল মিশরের রাজা এামাসিসকে | 

র/জ1 এামাসিস কিন্থ একটি পাণ্টা চিঠি লিখে এর অন্ত ব্যাখ্যা করলেন । 
লিখলেন, দেবতারা তোমার উৎসগীকৃত দান গ্রহণ না! করে তা ফিরিয়ে 
দিয়েছেন । এটা এক আসন্ন বিপদের অশ্তভ লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। 

সুতরাং তোমার মত ব্যক্তির সঙ্গে আমি বন্ধুত্ স্থাপন করতে পাতি না। 

এই অপম।নজনক প্রত্যাখ্যানে দ্াকণ রেগে গেল পলিক্রেটস্। এই 

অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য স্থযোগ খুজতে লাগল সে। অবশেষে একটা 
স্থযোগ সে পেয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই পারস্যের রাজা যুদ্ধ ঘোষণা 
করলেন মিশরের রাজার বিরুদ্ধে। পলিক্রেটস্ তখন তার রাজ্যের বাছাই 
করা তাঁর বিকদ্ধবাদী লোকগুলিকে একত্রিত করে একটি রণতরীতে করে অস্ত 
দিয়ে তাদের মিশরের রাজার বিরুদ্ধে এক সামপিক অভিযানে পারশ্তের রাজাকে 
সাহায্য করার জন্য পাঠিয়ে দিল। কিন্তু সেই সব লোকগুলি পলিক্রেটস্কে 
মনে প্রাণে ঘণা করত বলে তারা সে যুদ্ধে যোগদান না করে ম্পার্টায় গিয়ে 
রাজনৈতিক আশ্রগ্ন গ্র€ণ করল । পরে তাদের প্ররোচনায় ঘুদ্ধবিশারদ ম্পা্টার 
রাজা শ্যামস দ্বীপের ধনসম্পর্দের কথা শুনে প্রলুব হয়ে পলিক্রেটস্-এর রাজ্য 
আক্রমণ কবরল। পলিক্রেটস্ তখন বিপুল ধনসম্পদের কিছু স্পার্টীর রাজাকে 

দিয়ে সন্ধি করল। 
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এবার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিপন্মক্ত ভাঁকল পলিক্রেটস । ভাবল সারা স্বর্গ 
ও মর্ভতালোকের মধো এমন কেউ নেই যে তার কোন ক্ষতি করতে পারে। 

এইভাবে দিনে দিনে তার অহঙ্কার যখন উত্ত,জ হয়ে উঠছিল তখন পারস্তের 

ত্দানীস্তন শাসনকর্তা ওরেস্টেসের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণ পেল পলি- 
ক্রেটস্। 

মাগনেসিয়া নামক একটি জায়গ! থেকে ওরেম্টেস লিখে জানাল পলি- 
ক্রেটস্কে, এমন 'এক অমূলা সম্পদ দান করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় 
ওরেস্টেস য| তার রাঁজাজয়ের বাপারে কাজে লাগবে । 

কিন্দ কি সে সম্পদ তা দেখার জন্য ম্যাগনেসিয়াতে একজন দূত পাঠাল 
পলিক্রেটস। দৃতকে সাতটি সিন্দুক দেখাল্ ওরেস্টেস। সিন্দকগুলোর ভিত 
সীসে ভর! ছিল, কিন উপরগ্ুলো পোনা দিয়ে মোডা। তা দেখে দূত ভাবল 
সমস্ত সিন্দক্গুলো। খাটি সোনায় ভবা। ওরেসেস দৃতকে বলে দিল, রাজা 
পলিক্রেটস যেন নিজে এসে এই সম্পদ নিয়ে যাঁয়। 

দত মুখে সন শুনে লোভ জাগল পলিক্রেটস-এবর মনে | সে গরেস্টেসএর 
কাছ থেকে সেই ধনসম্পদ নিয়ে আসার মনস্থ করল । কি্ত তার এই সিদ্ধান্তের 

বিরুদ্ধে নানা দৈববাণী শুনতে পেল আন কুলক্ষণ দেখতে পেল সে। এমন কি 
তার গেয়ে তাঁকে বারবাব নিষেধ করতে লাগল । বলল সে একটা দুঃস্বপ্ন 
দেখেছে । তাঁর ববাঁকে যেন কে আকাশে তুলে ধরেছে আর দেবরাজ জোত 
তাঁকে সান করাচ্ছে । 

পলিক্রেটস কিন্ কারো কোঁন কথ! শুনল না। সেজোর করে ওবেস্টেসের 

কাছে গেল। সেখানে যেতেই ওরেসেস তাকে হাতের কাছে পেয়ে শক্রনাশের 

পরম স্থযোগ ছাড়ল না। সে দেখল পাঁলক্রেটসকে বধ করতে পারলেই তার 

রাজ্যের সমস্ত শাক্ত ও সম্পদ ল।ভ করতে পারবে মে। এই ভেকে সে 

পলিক্রেটস্কে ক্রুসবিদ্ধ করার আদেশ দিল। 

কেসাস 

শোন1 যায় লিডিয়ার লোকেরাই নাকি প্রথম মুদ্রার ব্যবহার করে । 

তাদের রাজা ক্রেদাস এত সোনা সঞ্চয় করে যে তার ধনসম্পদ এক প্রবাদবাঁক। 

হয়ে দীড়ায়। 
একবার গ্রীক পণ্ডিত দোলোন লিডিয়ার রাজধানী সাদদিসে বেড়াতে যান। 

রাজ। ক্রোস তখন তার ধনাগার দেখায়। তাবে তার ধনরত্বের স্তুপ দেখে 
র অভিভূত হয়ে যাবেন সোলোন আর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে 

| 



গ্রীকপুরাণ কথা তত 

সোলোন কিন্ত বললেন অন্য কথা । তিনি বললেনঃ তোমার যত সম্পদ 

বা সোনাই থাক, তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্বস্ত তোমাঁকে প্ররুত সুখী বলা 
যাবে না। 

যাবার আগে ক্রেপাপকে আর একটা কথা বলে গেলেন। কথাটা 

কোনদিন ভোলেনি ক্রেসপাস। সোলোন বললেন, সোনা মান্ধষকে সব 

বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পাঁরে না । তোমার রাঁজভাগ্ারে যত সোনাই 

থাক তোমার থেকে লোহা যাঁর বেশী আছে সেই তোমাঁর সব সোনা কেডে 

নিয়ে যাবে। 
একবার পারম্তের বিরুদ্ধে এক অভিযাঁন চালাবার চেষ্টা করেন ক্রেসাস। 

এ অভিঘাঁন সফল হবে কি না সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ গণন| করতে গেল সে ডেল্ফির 

মন্দিরে । মন্দির থেকে এই ভবিষ্বদ্ধাণী ছলে যে এই যুদ্ধে এক বিশাল সাশ্রাজা 

ধ্বংসপ্রাঞ্ধ হবে। 

হলও ঠিক তাই, এ যুদ্ধে পারস্তরাজই জয়লাভ করে । লিডিয়া ছেরে যায় 
এবং লিডিয়া পারস্য সাআাজ্যের অস্তভূক্তি হয় 

কিন্ত তার আগে ক্রেসাসের এক মহা শিক্ষা হ্য়। সে হাড়ে হাঁডে 

বুঝতে পারে শুধু সোন।|ই মানষকে সব সুখ দিতে পারে না। 
ক্রেসাসেবর ঢুই পুত্র । কিন্ত একটি পুত্র থেকে না খাকা। কারণ সে ছিল 

জন্মাবধি কাঁলা আর বোবা । তবে অন্রা একটি পুত্র এ্রাটিস ছিল রূপে গুণে 
অতুলনীয়, তাঁর পিতার গর্ব ও আনন্দের বস্ত ৷ 

কোন এক রাতে ক্রেসাসকে একটি স্বপ্নে কে যেন বলল, এক লোহার 
অস্ত্রে তার প্রিয় পুত্র এাটিসের মতা ঘটবে । এই স্বপ্ন দেখার পব থেকে 
ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পডল ভ্রেসাস। পারস্য অভিঘাঁনে সেনাদলের সঙে 
তাকে পাগল না। যুদ্ধে না পাঠিয়ে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করল ক্রেসাস। 
যুদ্ধবিদ্যা বা অন্ত্রর্চার কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়ে এাটিস যাতে সংসারের 
ভোগস্থখ ও রাজ এইখবরধের মধ্যে আসক্ত হয়ে থাকে এজনা এক সুন্দরী রাজকঘ্যাঁর 
সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিল ক্রেসাস। 

এদিকে একজন বীর সাহসী ও আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন যুবক হিসাবে বাবার এই 
ব্যবস্থা মনে মনে মেনে নিতে পারল না ্যাটিস ৷ এব্যবস্বা ভারই নিবাপত্তার 
জন্য হলেও ভার পক্ষে অপমানজনক বলে মনে হলো তার । 

যাই হোক, এ্যাটিসের বিয়ের কিছুকাল পর ক্রেসাসের বাজোোর অন্তর্গত 
মাইসিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে এক বন্য শৃকরের প্রচণ্ড উৎপাত দেখা দিল । 
মাইসিয়ার বিপন্ন অধিবাশীবা ক্রেসাসকে এসে.ধরল তাঁদের রক্ষা করতে হবে 
সেই বন্য জন্তুর হাত থেকে । ক্রেসাসও একদল সুদক্ষ শিকারীকে প্রচর অস্তশস্ত 
দিয়ে ঘটনাস্থলে পাঠাবার মনম্থ করলেন । 

এই অভিযানে এযাটিস ঘেতে চাইল । তার পুরনো বন্ধুবান্ববরা সব পাব 



২০৪ গ্রীকপুরাণ কথা 

অভিধানে চলে গেছে। সে যুদ্ধে গিয়ে বীরত্ব দেখাবার কোন হ্থযোগ 
পায়নি । স্থতরাং এই শিকার অভিযানে মে যাবে বলে জেদ ধরল। তাছাড়া 
এতে বিপদের কোন ঝুঁকি নেই। এত দলবল ও অন্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে লামান্ত 
একটা শুয়োরকে বধ করতে বেশী সময় লাগবে না তার। 

তবু মন মানল না ক্রেদাসের। কিন্ত ক্রেসাস যাই বলুক তার ছেলে 
শিকার অভিযানে না গিয়ে ছাড়বে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে ক্রেসাস 
যাবার অনুমতি দিল। সে বীর যোদ্ধা আত্রেম্তাসকে সঙ্গে যেতে বলল। 
এাটিসের নিরাপত্তার সব ভার তাঁর উপর দ্িল। ঘ্যাটিস তার বাবাঁকে 
আশ্বস্ত কবে বলল, শৃকরের দীত যত ধারালই হোক তা ত আর 
লোহা নয়। 

মিডসের পৌন্র আদ্রেন্তাস তাদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্রেসাঁপের 
রাজসভায় আশ্রয় নেয়। মেই জন্য ক্রেলাসের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিল 

সে। কথ] দিল সে তার নিজের জীবন দিয়ে এ্যাটিসকে রক্ষা করবে । 
শিকারীর! যথাসময়ে বার ছয়ে মাইসিধার সেই পার্বত্য অরণ্যে চলে গেল। 

তাঁর] সেই বন্য শৃকরটার গুহাটাকে চিনে চারদিক দিয়ে সেটাকে ঘিরে ফেলল । 
চারদিক থেকে বর্শা আর তীর নিক্ষেপের ফলে শৃকরটা মরে গেল। কিন্ত 
এযাটিস শুকরটাকে আগে মারার জন্য খন সবার আগে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন 
আপ্রেন্তাসের হ।ত থেকে নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা এসে তার ঘুকে লাগে । ফলে 
সঙ্গে সঙ্রেই এাটিল মারা যায় । এইভাবে ক্রেপাসের স্বপ্ন সত পরিণত 
হয়। 

এযাটিসের মুতদেহটি রাজবাড়িতে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শোকে ভেঙ্গে 
পড়ল ক্রেপাম। আব্রেম্তাস এসে ক্রেসাসের পায়ের উপর পড়ে কীদতে লাগল 

আকুলভাবে । বলল, আমিই আপনার পুত্রকে হত্যা করেছি । আমারই হাত 
হতে নিক্ষিপ্ত বর্শায় মৃত্যু ঘটেছে তার । আমাকে শান্তি দিন। আমাকে 
মৃত্যুদণ্ড দিন। 

কিন্তু সব কিছু শুনে আদ্রেম্তাসকে ক্ষমা করল ক্রেসাস। বুঝল, অদৃষ্টের 
লিখন খগুন হবার নয়। নিয়তির বিধান কেউ কখনো এড়িয়ে যেতে 

পারে না। 

ক্রেপাস তাকে ক্ষমা করলেও নিজেকে নিজে ক্ষমা করতে পারল না 

আত্রেন্তাস। এযাটিসকে সমাহিত করা! হলে তার সমাধিস্তস্তের উপর আত্মহত্যা 
করল আত্রেস্তাস। এতদিনে সোলোনের সেই কথাট! মনে পড়ল ক্রেপাসের | 

এবার সে বুঝতে পারল কেন সোলোন তাকে তার ধনাঁগাঁর দেখে বলেছিল, 
কোন মানুষ না মর! পর্ধস্ত তাকে স্থথী বলবে না। 



র্যাম্পাসানিতাসের ধনাগার 

র্যাম্পসিনিতাস নামে মিশরে এক অতি ধনশালী রাজা ছিল। তাঁর 
এত বেশী ধনসম্পদ ছিল যে তা চুরি হবার ভয়ে রাজা সব সময় শঙ্কিত হয়ে 

থাকত | সে একটি বিশাল ধনাগাঁর নির্নীণ করে তার সমস্ত ধনরত্ব তার মধ্যে 
ভরে রেখে তার চাবিকাঠিটি নিজের কাছে রেখে দিত সব সময় । 

ধনাগা'রটি ছিল খুবই সুরক্ষিত এবং রাঁজ। ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় প্রাণী 
সে ঘরে প্রবেশ করতে পারত না। সেই ধনাগাবে যাবার জন্গ কেউ কখনো 
অনুমতি পেত না বাজার কাছ থেকে৷ কিন্তু যে রাজমিস্ত্রী সেই ধনাগারটি 
নির্মাণ করে সে ঘ্ুদ্ধি করে দেওয়ালের এক জায়গার ইট আলগা করে শেঁখে- 
ছিল। সে স্বত্যুকালে তার ছুই ছেলেকে রাজার ধনাগাবের মধ্যে প্রবেশ করার 

সেই গোপন স্ুত্রটি বলে যায়। 
তাদের বাবার কাছ থেকে এইভাবে সন্ধান পেয়ে সেই মিশ্ত্রীর ছুই ছেলে 

গভীর রাতে রাজার ধনাগারে গিয়ে সেই আলগা ইটগুলি খুলে সহজেই 
তারা তার মধ্যে প্রবেশ করে প্রায় রোজ আচলভরে সোনা নিয়ে যেত 

বাড়িতে । 
প্রথম গ্রথম তাদের এই সোনা চুরির কথা কেউ জানতে পারেনি । কিন্ত 

রাজ! র্যাম্পমিনিতাস রোজ ধনাগারটি খুলে দেখত বলে সে একদিন বেশ 
ঘুঝতে পারে দিন দিন তার সোনা কমে যাচ্ছে। 

এই চুরি বন্ধ করার জন্য রাজা ধনাগারের মধ্যে যে দিকে চোর ঢোকার 
সম্ভীবন। ছিল সেইখানে একটা ফ্লাদ পেতে রেখে দিল । পরদিন রাতে মিশ্্ীর 
ছেলেরা চুবি করতে এল যথারীতি। সেই নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে খবের ভিতর 
ঢুকতেই ফাছের মধ্যে পড়ে গেল একজন | সে বুঝল সে-ফাদ থেকে সে আর 
বার হতে পারবে না। তখন সে তার ভাইকে বলল, আমার মাথাটা কেটে 

নিয়ে চলে যাও এখান থেকে | তাছলে নাজ! তোমাকে আর ধবতে পারবে না। 

আমাকেও চিনতে পারবে না। 
অনিচ্ছা সত্বেও তাঁর ভাই তাই করতে বাধ্য হলো । সেফ্কাদে পড়া তার 

ভাইএর মাথাটা কেটে নিয়ে চলে গেল। বাজা র্যাম্পসিনিতাঁস পরদিন সকালে 
ধনাগারের মধ্যে ফাদে-পড়া মুণ্ডহীন এক মান্টষের মুতদেহ দেখে আশ্চর্য হয়ে 
গেল। ভেবে পেল নাঃ কে এই চোর আঁর কে-ই বা এর মাথাটা কেটে নিদ্বে 

গেল । রঃ 

রাজা তখন মুণ্ডহীন যুতদেহটাঁকে রাজপথের ধারে এক জায়গায় ঝুলিয়ে 
রাখার আদেশ দ্িল। তার কাছে জনকতক প্রহরী রাখার ব্যবস্থাও করল। 
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প্রহরীদের বলে দেওয়া হল কোন লোককে এই মৃতদেহের কাছে এসে 
শোকগ্রকাশ করতে দেখলেই তাকে যেন রাজার কাছে ধরে আনা হয়। 

রাজার বিশ্বাস এই মৃতদেহ দেখে তার আত্মীয় স্বজনর1 অবশ্যই বিচলিত হয়ে 
তার সৎ্কারের চেষ্টা করবে । 

চোর ভাইদের মা তার মৃতদেছের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তার জীবিত 

ছেলেকে বলল, তুমি যেমন করে পার এ মৃতদেহ নিয়ে এসে তার সৎকার 
করো । যদি তা নাপার তাছলে আমি নিজে রাজার কাছে পব কথা প্রকাশ 
করব । 

তখন জীবিত ছেলেটি চামড়ার ব্যাগে করে অনেক মদ নিয়ে এসে প্রহরীদের 
খাওয়াল। অনেক মদ খেয়ে প্রহরীর! যখন বেহুপ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন 
তার ভাইএর মৃতদেহটি নিয়ে গিয়ে তাঁর সৎকার করল । 

এমন সময় রাজ! র্যাম্পসিনিতস ঘোষণা করল তার ধনাগারে যে চুরি 
করেছে এবং যে তার প্রহরীদেব উকিয়ে সুতদেহটি নিয়ে গেছে সে যদি তার 

সামনে এসে দোষ স্বীকার করে তাহলে তাকে ক্ষমা কবা হবে এবং মোটা 
রকমের পুরস্কার দেওয়া হবে । 

রাজার এই প্রাতিশ্রতির কথা শুনে সেই জীবিত ভাইটি রাজসভায় এসে 
সত্যিই ভার দোষ ম্বীকাঁখ করল । রাজা তার চাতুধে আশ্চর্য হয়ে তার সব 
দোষ মাঞজন| করে তার মেয়ের পঙ্পোবয়ে দিল এবং তাকে তার কোষাগারের 

অধাক্ষেব কাজে নিযুক্ত কবল। ভাবল এত যার কুটবুদ্ধি সে-ই তার ধনাগারকে 
ঘেকোন চুরির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে । 

প্রোমকের উল্লম্ফষন 

স্ত/ফো ছিল সমগ্র গ্রীনদ্দেশের মধ্যে নামকরা মেয়ে কবি। তার বাড়ি 
ছিল লেদবসে। লেসবসের খ্যাতি ছিল আর একটা কারণে। লেসবসের 
মদ ছিল বিখ্যাত। তার ভাই চ্যারাকজাস প্রথম মিশরে মদ নিয়ে যান। 

চ্যারাকজাস মিশরে গিয়ে রৌভোপিম নামে এক স্থন্দরী ক্রীতদ'সীকে 
বিয়ে করে । সে রোডোপিসকে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় তার মাপিকের 
কাছ থেকে । ক্রীতদাসী হলেও বোভোপিস এত ধনশম্পদ অঞ্জন করে যে 
তার মৃত্ার পর তাৰ স্থতিস্তন্ত হিসাবে একটি পিরামিড নিগ্সিত হয় । 

কিন্তু অন্য এক কাহিনীতে জানা যায় সুন্দরী বোডোপিস একদিন যখন 
নীল নদীর পারে তার চটিজোড়াটা রেখে নদীতে স্নান করছিল তখন একটি 
ঈগল পাখি তাঁর একটি পাটি চটি থে করে উড়ে যায় এবং মাঠ পার হয়ে 
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মেম্ফিসে চলে যায় । সেখানে সিংহাসনে বলে থাকা মিশরের বাজার কোলের 
উপর সহসা নেই চটিটি ঈগলের মুখ থেকে পড়ে যায়। চটিটি এত সুন্দর আর 
সৌধীন ছিল যে রাজার মনে এই ধারণ! জাগে যে এই চটি যে মহিলা পরে 
সেও নিশ্চয় খুবই স্থন্ববী। এই ভেবে রাজা এই চটির মালিকের খোজ করতে 
দূর দুরান্তে লোক পাঠাল । পরে রোভোপিসের খোঁজ পেয়ে তাকে বিয়ে করেন 
এবং তার মৃত্যুর পর তাৰ স্থাতি রক্ষার্থে একটি পিরামিড নির্মাণ করেন । 

কবি প্তাফোর অনেক প্রেমিক ছিল। কিন্ত একজনকে সে সবচেয়ে বেশী 
ভালবাসত। তবে সে ভালবাসা তার সার্থক হয়নি; সে ভালবাসার মানুষকে 
সে লাভ করতে পারোন কোনাঁদন | 

লেসবস আর চিওস দ্বীপের মাঝখানে যে সমুদ্র ছিপ তা। পারাপারের জন্য 
একটি নৌকো চলাচল করুত। ফাঁওন ছিপ সেই নৌকোর মাঁঝি। একদিন 
ফাঁওন ঘখন একদল যাত্রী নিয়ে নৌকো ছাড়ছিল ঘাট থেকে, তখন হঠাৎ কোথা 
থেকে ছেঁড়া কাঁপড়ের পু ঢপি হাতে এক বৃদ্ধা এসে হাজির হলো । সে সোজা 
ফাওনের কাছে এসে ধশপঃ আমাকে পার করে দেবে? শুধু সেছভালবাসা 
হাড় আর আমরকছুহ নেই । হাতে একটা কন।কডিও নেই । 

ফাওন বলণ, ঠিক আছে এসো বুড়িমা, নোকোর উঠে বম । আমি পার 
করে দেখ। 

তখন সনুদ্বের জপ ছিল শান্ত। মুছুমন্দ বাতাস পৃহঃছল। শৃতবাং নৌকো টা 
যেন আপনা থেকেই তরতরিয়ে এগিরে চপল | দাড় টানার কোন ধরকার 
হচ্ছিল না। কোন যাছ্মন্ত্রে যেন নৌকোটা ভেসে চলছিল । 

নৌকোটা ওপাঁরে গিয়ে ভিড়লে যাত্রীরা সবাই নেমে গেল। কিন্তু বুড়িটি 
সব শেষে নামল । নেমে ধন্যবাদ দিল ও আশীধাদ করণ ফ।ওনকে | 

সহম1 ফাঁওন আশ্চয হয়ে বিস্কারিত চোখে দেখল তার আমনে সেই 

লোলচর্মা বৃদ্ধাটি এক দেবীমৃতিতে পবিনত হলো। তিনি চলেন প্রেম ও 
সৌন্দধের দেবী গ্যাফ্রোদিতে । 

এাফোদিতে হাসিমুখে ফাওনকে বললেনঃ আমি তোমার সেবায় অন্ধ 
হয়েছি। তোমাকে এমন একটি বর দান করব যা টাক! বা সোনা দিয়ে লাভ 

করা যাবে না । আজ থেকে তুমি অক্ষয় যৌবন ও সৌন্দর্যের অধিকারী হবে। 
এই বলে কাঁওনের গাঁয়ের উপর দেবী একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন আর জঙ্গে 

মঙ্গে ফাওন হয়ে উঠল সম্পূর্ণ অন্য এক মাঘ । তার শুকনো ও বার্ধক্য- 
জর্জরিত দেহে হঠাৎ এসে পড়ল যৌবনের জোয়ার । মোলায়েম ও উজ্জ্বল 
হয়ে উঠল তার গোদে পোড়া শুকনো ও তামাটে গান্ধত্বক | সারা দেশের মধ্যে 
সবচেয়ে এক সুন্দর ঘুবকে পরিণত হলো! ফাওন। ” 

অল্প দ্রিনের মধ্যে কবি স্যাফোর দৃষ্টি আকুণ্ট হলে ফাওনের প্রতি । সঙ 
ফোটা! ফুলের মত ফাঁওনের যৌবন ও সৌন্দর্ষমৃদ্ধ মুখখালার দিকে তাকিয়ে 
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মুগ্ধ হয়ে গেল শ্যাফো। সে তার অন্য প্রেমিকর্দের কথা ভুলে গেল মুহূর্তে । 
ফাঁওনকে ভালবেসে ফেলল শ্তাফো গভীরভাবে । 

কিন্ত তার সে ভালবাসার ভাকে একবারও সাড়া দিল না ফাওন। কারণ 

এাফ্রোদিতে শুধু তার নিঃশ্বাসের দ্বারা ফাওনের দেহটাকেই স্পর্শ করেছিল। 
তার মন বা অস্তবাত্মাটাকে ম্পর্শ কবেননি বলে তার দেহের মত সুন্দর হয়ে 
ওঠেনি তার মনটা । ফাওন অবশ্য সম্ত নরনারীর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত; 
কিন্ত কোন বিশেষ নারীর প্রতি কোন আসক্তি ছিল না তার । 

তাঁর অতৃথ প্রেমকে কেন্দ্র করে কত দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কত কাব্য রচনা 
করল, কত গান গাইল । কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো! না। ফাওনের উদাসীন 
অনাসক্ত অন্তরের আকাশে কোন আসক্তি বা সকাম অনবাগের রং লাগল না। 

অবশেষে আর সহা করতে পারল না ন্যাফো। ও চলে গেল লেসবসের 

সমুদ্রতীরবত্তী সেই পাহাড়টার মাথায়। সেখানে ছিল এাপোলোর মন্দির | 
যত সব ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকার! সেই পাহাড়ের মাথায় গিয়ে মন্দিরের পাশ 
থেকে ঝাঁপ দিত সমুদ্রের জলে । এইভাবে তাঁরা জুড়তো ব্যর্থ প্রেমের ছুঃসহু 
জ্বালা । শ্যাফোও সেখান থেকে ঝাঁপ দিল সমুত্রের জলে । ঝাঁপ দেবার 
আগে সে শুধু একবার বাতাস আর সমুদ্রের তরজমালাকে সন্বোধন কবে 
অন্নরোধ করল, আমার মৃতদেহটিকে ফাঁওনের কাছে পৌছে দিও । জীবনে যার 
কাছ থেকে কোন ভালবাসা পাইনি মৃত্যুর পর তার কাছ থেকে ধেন একটুখানি 
সহানুভূতি বা করুণা পাই। 

মৃত্যুপূরীতে এর 
প্লেটো স্বয়ং এই কাছিনীটি বিবৃত করেন । 

শ্যাম্পিনিয়া নগরে এর নামে এক বীর যোদ্ধা ছিল। একবার কোন এক 
যুদ্ধক্ষেজে যুদ্ধ করতে করতে সহসা পড়ে যায় এর । তাকে মৃত বলে ঘোষণ! 

করে তার বন্ধু ও সহকর্মীরা । তার দেহের মধো জীবনের কোন লক্ষণ পাওয়া 
ন1 গেলেও তার মুতদেহটি কয়েক দ্বিনের মধ্যেও বিকৃত হলো না। এইভাবে 
পর পর বারো দ্বিন কেটে গেল। কিন্ধ এরএর মৃতদেহটি একভাবে রয়ে গেল 
অবিকৃত অবস্থায়। তারপর বারে! দিন গত হতেই এর বেঁচে উঠল হঠাৎ । 
বেঁচে উঠেই এর তাদের বন্ধুদের কাছে মৃত্যুপুবীর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে 
লাগল। 

এর বলল, তার আত্মা দেহটা ছেড়ে যাবার পরই এক অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে 
হাজির হয়। সেখানে গিয়ে দেখে উপরে নীচে ছুটি রাস্তা চলে গেছে। তার 
মুখের কাছে গিয়ে এর আত্মাটা দীড়াল। সেখানে একদল বিচারক বসে 
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আছে এবং তাদের লামনে অসংখ্য মৃত আত্মার ভিড়। বিচারকদের কাছে 
যুত আত্মাদের সার! জীবনের বর্মাকর্মের একটি পূর্ণ তালিকা আছে । বিচারকরা 
সেই তালিক1] দেখে যত আত্মাদের কর্মীকর্ম বিচার করে তাদের যধ্য থেকে 
পৃণ্যাত্বাদের স্বর্গে আর পাপাত্মাদের নরকপ্রদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উপর 
দিকের পথটি গেছে স্বর্গে এবং নিচের দ্বিকের পথটি গেছে অন্ধকার পাতাল বা 
নরকপ্রর্দেশে । 

এর বিচারকদের কাছে গেলে বিচারকর| অদ্ভুত একট1 কথা ব্ললেন। 
তারা এই বিধান দিলেন যে এব প্রথমে পাতাল বা নরকে যাবে, তারপর 
সেখান থেকে দিনকতকের মধ্যেই ফিরে এসে সেই নরকপ্রদদেশ বা সৃত্যুপুরীর 
অভিজ্ঞতার কথা মত্যমানবদের কাছে বর্ণনা করবে । 

এর দেখল সগ্ঠ মৃত আত্মার! একটি পথ দিয়ে স্বর্গ ও আর একটি পথ দিয়ে 
নরকে যাচ্ছে। আবার আর একটি পথ দিয়ে নবক থেকে শাস্তি ভোগ করার 
পনু উঠে আসছে একদল প্রেতাত্মা । তাদের মধ্যে অনেককে চিনতে পারল 

এর । তারা এরের কাছে নরকে তাদের দীর্ঘ শাস্তিভোগের কথা সব বলল। 
এর জানতে পারল, মানুষ জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে যে সব অপরাধ করে তার 
দশগুণ শাঁস্ত নবকে ভোগ করতে হয়। আরো জানল সবচেয়ে বড় অপরাধ 

লা পিতৃহত্যা এবং সবচেয়ে পুণ্য ও পুরস্কারের কাজ হলো! পরের উপকার । 

কিছু পরেই তাদ্দের দেশের অত্যাচারী রাজা আর্দিয়ামকে দেখতে পেল 
এর। ব্হুকাল আগে আদিয়াপ তার বাবা আর ভাইকে হত্যা করে। এর 
জন্য তাকে দীর্ঘকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এরপর নরক থেকে 

উঠে আসা আত্মাদের হাত পা বেঁধে জ্বলস্ত আগুনের মধ্যে শিয়ে যাওয়। হলো । 
তারপর আবার তাদের পাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। 

যে সব আত্মা নরকতো।গের পর পৃথিবীতে (ফিরে যায় তারা এক মধ্চা ধরে 
মত্ত ও পাতাপপ্রদেশের মিলনস্থলেব সেই সমতমিটাতে থাকে । তারপর অখ্্ুম 
দিনে একটি নির্দিষ্ট আলোকস্তম্তের দিকে এগিয়ে যায় তারা। 

এই আলোকন্তন্তটি হলো স্বর্গ ও মর্ত্যের মেকদণ্ড। এই আলোকন্তন্ভের 
সাঝখানে শিকল দিয়ে একটি চরক1 বাধা আছে। সিংহাসনটি প্রয়োজনের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীর । প্রয়োজনের দেবী সেই চরকাটিকে নিজের হাটুর উপর 
রেখে খোরাচ্ছেন। 

সেই চরকার সঙ্গে যুক্ত আছে আটটি বূডীন চক্র । এই সব চক্রপথেই স্থূ্, 
চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহনক্ষব্রের! ঘোরে । এই আটটি চক্র হতে উৎসারিত আটটি 
স্থর মিলিত হুয়ে এক মহাজাগতিক এক্যতানের সুপ্তি করেছে। 

প্রয়োজনের দেবী যে সিংহাসনে বধে আছে তার কাছাকাছি তিন দিকে 
তিন নিয়তিকম্থা বসে আছে। তাদের নাম হলো ল্যাচেসিস, ক্লোদেো। ও 

খ্যাট্রোপোপশ । তাদের তিনজনের পরনেই সাদা পোষাক । তারা তিনজনেই 
পুরাণ--১৪ 
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গান গাইছিল। ল্যাচেসিস অতীতের, ক্লোদে। বর্তমানের আর এ্যাট্রোপোস 
ভবিষ্ততের গান গায় । 

একজন প্রহরী মৃত আত্মাদের পৃথিবীতে ফিরে যাবার আগে ল্যাচেসিসের 
সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। নিয়তিরূপিণী ল্যাচেসিস তাদের ভাগ্য 
নির্ধারিত করে দেবেন । 

ল্যাচেসিসের পক্ষ থেকে প্রহরী প্রতিটি আত্মার জন্য একে একে ঘোষণা 
করতে লাগল, হে মৃত আত্মা, প্রয়োজনের দেবীর কুমারীকন্যা নিয়তি দেবী 
বলছেন তুমি আবার নতুন দেহ ধারণ করে নতুন জীবন শ্তরু করবে। তোমরা 
প্রত্োকেই আপন আপন ভাগ্যকে বেছে নিতে পার । কিন্তু একবার যা বেছে 

নেবে তার আর কোন পরিবর্তন হবে না । যাবা পুণ্য চায়, যার! শ্রদ্দা ও সম্মান 
করে পুণ্য তাদের কাছেই যায়। যারা পুণ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তারা কোন সদ্ 
গুণের অধিকারী হতে পারে না। স্থাতরাঁং তোমাদের হাতের উপরেই তোমাদের 
ভাগ্য নির্ভর করছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আছে মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা 
যথা অভাব, এব, অত্যাচার, স্যায়বিচার, দারিদ্র্য, প্রাচ্য, শ্বাস্থা, রোগ । এই 
মব অবস্থা এক একজন মানুষ মিশ্র বা অবিশিশ্র দুই ভাবেই পেতে পারে । 

এর দেখল, একটি আত্মা সর্বাপেক্ষা দেশী পবিমাঁণ সার্বভৌমত্ব ও স্বৈরাচারকে 
ভাগ্য হিসাবে বেছে নিল । কিন্ক বাছার পরমূহূর্তেই চৈতন্য হলো তার। সে 
দেখল তার তাগো আছে আপন সন্তানদের ভক্ষণ করবে অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর 
কারণ হবে । এটা জানতে পেরে ছুঃখের পরিসীমা রইল না। সে ব্যাকুলভাবে 
কাদতে লাগল । কিন্তু কোন উপায় নেই । 

এর দেখল অক্রিয়াস তার ভাগ্য হিসাবে একটি বনহংসের দেহ বেছে নিল। 
সে আর মানবজন্ম গ্রহণ করতে চায় না। যেনারীরা তার দেহটাকে টুকরো 
টুকরো করে ফৈলে সেই নারীমূখ আর সে দেখতে চায় না। মৃত আত্মার 
সাধারণতঃ তাদের পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তা জন্মের 
জন্য আপন আপন ভাগা বেছে নেয় । 

এর দেখল অনেক পাঁখি গায়কের জীবন বেছে নিচ্ছে আবার থ্যামাইরিসের 
মত গায়ক নাইটিঙ্গেলের জীবন বেছে নিচ্ছে । গ্রীকবীর খ্যাজাক্স এক সিংহের 
জীবন বেছে নিল। কারণ পূর্বজন্মে সে যুদ্ধে বহু বীরত্ব দেখানে! সত্বেও একিলিসের 
যুবক পুত্রকে তার থেকে অনেক বেশী গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করা হয়েছে। 

মানুষের জগতে ন্যায়বিচার বলে কৌন জিনিস নেই। বাজ এ্যাগামেননের 
আত্মাও এক ঈগলের জীবন বেছে নিল। সেও পূর্বজদ্মে মানবজগতে কোন স্থবিচার 
পায়নি। আবার আটালাণ্টা তার পূর্বজীবনের মান সম্মানের কথা তেবে দৈহিক 
শক্কিসম্পন্ন এক ব্যায়ামবিদের জীবন বেছে নিল। সে দেখেছে মানুষ তার 
দৈহিক শক্কির বিকাশ ঠিকমত দেখাতে পারলে অনেক সন্মান পায়। ইরযৃদ্ধ 
জয়লাতের জগ্ভ যে কাঠের ঘোড়া তৈরি করেছিল দেই এপিয়াস নারীজীবন 
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বেছে নিল পরজন্মের জন্য | হাম্তরপিক থার্সাইটস্ বেছে নিল এক বাদরের 
লীবন। যে ইউলিসিস বা ওভেনিয়াস সারাজীবন ধরে যুদ্ধ আর সমৃত্রযাত্রায় 
ঘুরে বেরিয়েছে সেই ইউলিসিস বেছে নিল এক শান্ত স্থধী পারিবারিক জীবন । 

এইভাবে ভাগ্য বাছাইএর কাজ হয়ে গেলে ল্যাচেসিস পৃথিবীগাঁমী সমস্ত 
আস্মাদের প্রত্যেককে তাদের আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৃদ্ধি ও প্রতিতা 
দান করল। 

ল্যাচেসিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রতিটি আত্মা একে একে ফ্লোদোর 
কাছে গেল। ক্লোদদোর চরকাটাকে একবার ঘোরাল তারা । ক্লোদে। তার 
চরকা ঘুরিয়ে তাদের আপন আপন ভাগ্োর স্থতো! কেটে দিল। পরে তারা 

এ্যাক্রটোপোসের কাছে যেতেই সে তাদের সেই সুতো দিয়ে এক একটা অচ্ছেন্ত 
বন্ধন তৈরি করে দিল । সে বন্ধন কেউ কখনো আর ছিডতে পারবে না। 

পরে সবাই তারা! তাদের আপন আপন ভাগ্য আর সহজাত প্রতিতা নিয়ে 
প্রয়োজনের দেবীর সিংহাসনের পাশে গিয়ে দাড়াল । 

তারপর তার! লেখি নামে একটা বৃক্ষহীন ফাকা জায়গায় গিয়ে জড়ো 
হলো । সেখানে বিশ্বতি নামে একটা নদী বয়ে গেছে। বিশস্বতি-নদীর পারে 

রাত কাটাল। এই নদীর জল প্রতিটি আত্মাকে পান করতে হবে| তাহলে 

তারা পূর্বজন্মের সব কথা একেবারে ভুলে যাবে । 

জল পান করার পর সকলে ঘুমিয়ে পড়ল মাঝরাতে । সহসা বজ্বগর্জন ও 

প্রবল ভূমিকম্পের শব্ধে সচকিত হয়ে উঠল সকলে । তারপর আপন আপন 
ভাগ্য অন্সসাবে পুনর্জম্মের জন্য ছিটকে পড়ল পৃথিবীর এক এক জায়গায় । 

এর আবার ফিরে এল তার ছেড়ে যাওয়া দেছটার মাঝখানে । কেমন, 

করে সে মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে এল তা সে বলতে পারবে ন1। 

একো ও নার্সসাস 

নদীদদেবতা সেফিসাসের এক পুত্রসস্তান জন্মগ্রহণ করে । তার নাম রাখা 
হয় না্সিপাস | নার্সিসাস দেখতে এত সুন্দর ছিল যে তার মার মনে হল তার 
সব ছেলেমেয়ের থেকে নাসিসান সবচেয়ে বেশী হ্বন্দর | 

নাসিসাসেন্র মা তাড়াতাড়ি ভবিত্বন্থক্জ! টাইরেসিয়াসের কাছে চলে 

গেল। তার পুত্রের ভাগ্যে কিআছে তা সেআগে থেকে জানতে চায়। 

নাঞিলাসের মা জিজ্ঞাস! করল, আমার সম্ভানের পরমায়ু কতখানি? কতদিন 

সে বাচবে? 
অন্ধ ভবিদ্তববকা টাইরেসিয়াদ বলল, যতদিন ও নিজেকে চিনতে ন! পারবে 1 
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এ কথার অর্থ ঠিক ঘুঝতে পারল ন! নার্সিসাসের মা । কিন্তু টাইরেসিয়াস 
বললঃ সময় ছলেই জানতে পারবে । 

সত্যিই নাপ্সিসাস ছিল দেখতে অতিশয় সুন্দর । কোন মাহষের মধ্যে এমন 
দেহসৌন্দর্য দেখাই ঘায় না। মেয়েরা একবার তার দিকে তাকালেই তাকে 
ভালবেসে ফেলে । ছেলের! তাকে দেখে হিংসা করে তার রূপের জন্য । তার 
রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে মনের মধ অহংকার জাগে নাসিসাসের । সে 
সব নরনারীকে তার থেকে নিক্ষ্ট ভাবত । যৌবনে পদার্পণ করেই সে নিজেকে 
ভালবেসে ফেলল । 

নাপসিসাস বেড়াঁবার সময় কাউকে সঙ্গে নিত না । তার কোন সঙ্গী ছিল 
না। একদিন সে যখন বনে একা একা বেড়াচ্ছিল তখন এক বনপরী তাকে 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে একনজরেই ভালবেসে ফেলে । তাঁর নাম ছিল একো বা 
গ্রতিধবনি । ছুর্ভাগ্যবশতঃ একে! কোন কথা বলতে পারত না নিজে থেকে । 

কেউ কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলে তবে সে উত্তর দিতে পারত । 
একো আগে খুব বেশী কথা বলত! তার বাচালতায় অতিশয় কষ্ট হয়ে 

দেবতারা তার বাকৃশক্তি কেডে নেন । তাঁরা তখন এই বিধান দেন যে কোন 

কথা তাকে বললে সে শুধু সে কথার প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দেবে । 

বনের মধ্যে নাপ্িপাঁস খন একা একা! হেটে চলেছিল তখন একো তাকে 
ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছিল ঝোপ-ঝাঁড়ের মধ্য দিয়ে । নাপিসাসকে 

সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে কিছু বলতে চাইছিল একো । কিন্ত নাসিসাস 
কোন কথা প্রথমে না বলায় সে কিছুই বলতে পারছিল না। সে অপেক্ষা 
করছিল নাপ্লিসাসের কথা শোনার জন্য ' আর শুধু এক সবুজ ছায়ারূপে 
নাঙ্িসাসের কখনো! পিছনে কখনো বা আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল । 

অবশেষে নাসিসাস যখন বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে একটি ঝর্ণার ধারে গিয়ে 
জলপান করতে" যাচ্ছিল তখন তার কাছাকাছ বনভাঁমতে পাতার খস খস শব্ষ 
সুনে সচকিত হয়ে শকটাকে লক্ষা করে নাপিসাস প্রশ্ন করল, কে ওখানে? 

একোর কাছ থেকে উত্তর এল; ওখানে । 

নাপিসাস আবার প্রশ্ন করল, তুমি কিসের ভয় করো? 
উত্তর এল, ভয় করো । 

নাগিলাস ঘখন দেখল কোন এক অদৃশ্য ব্যক্তি কোথ1 থেকে তার সব কথা 
উপহাসের সঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্ছে তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলল, এখানে এস । 

তখন তেমনিভাবে একোর কাছ থেকেও উত্তর এল, এখানে । 

এবার নাপ্সিসাসের কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে একো সত্যি সত্যিই এক 
সর্লজ্ঞ কুমারীর বূপ ধারণ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল । কিন্তু নাদিসাস তখন 
ঝর্ণার জলে আর একটি হন্দর মুখের ছবি দেখে মুগ্ধ বিস্বয়ে সেই দিকে 
তাকিয়ে ছিল। একে! তার কাছে গেলে সে রূঢ় গলায় বলল, এখানে 
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কেন এলে ? কে তোমাকে আসতে বলল ? 
একো বলল, তুমি । 
বিদ্রপের ভঙ্গিতে বলল, নাপিমাপের রূপের শঙ্গে তোমার রূপের কোন 

তুলনাই হয় না। 
নাপিসাম ! 
মুখে শুধু কথাটা একবার উচ্চারণ করল একো । তারপর লজ্জায় মর্মাহত 

"হয়ে একটা ঘন ঝোঁপের ধারে গিয়ে মুখ লুকোল। তারপর এক নীরব প্রার্থনায় 
ফেটে পডল একো আপন মনে । মনে মনে বপতে লাগপ, হায় ভগবান, 
"বার্থ প্রেমের জ্বালা কি জিনিস অহঙ্ক।রী নাসিসাস ষেন তা বোঝে । 

এদিকে একো চলে যেতে নাগ্রিাম আবার তার মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল 
সেই ঝর্ণাব জপে। আবার দেখতে পেশ সেই আশন্দাহুন্দর মুখচ্ছবি। তার 
চারদিস্ছে পন্মফ্ুলের গাছ নাসসাপ ঝর্ণার গা ঘেষে নতজানু হয়ে বসে 
জলের দিকে তাকিয়ে ভাশ করে দেখস তারই মত অবিকল দ্রেখকে এক 
অতি £ন্দণ যুধা, যেন পাথর খুদে তোর করা এক হুন্বব প্রতিমৃতি। অথচ সে 
প্রতিযূত্তি জীবস্ত' তার প্রতিটি মঙগ প্রতাঙ্গ প্রাণচঞ্চপতায় ভরা। 

নামিশাস ঝর্ণার শাস্ত জলের উপব প্রততি*লিত সুন্দর প্রতিযৃত্তিকে সন্বোধন 
করে বলশ, কে তা, ক করে তুম এত জন্দর ছলে ? 

নাঠিসাস দেখণ জলের উপর প্রতিকশিত নেই মুক্তিটির মুখটা নড়ে উঠল 
তার ঠোটছুটো কাপতে লাগশ । 

নার্সিপ|স তখন আবেগের সঙ্গে সেই মুহ্তিকে জড়িয়ে ধরতে গেল । ধরতে 
গিয়ে জগে হাত শাগতেই প্রতিক্পনট] ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল । তারপর একটা 

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ন।গিসাস সেই মৃতির ছায়াটাকে লক্ষা করে বলপঃ অন্াপ্থ ব্যর্থ 
প্রেমিকদের মত আমাকে দ্বণা করো না, আমাকে প্রত্যাখ্যান করো না। 

বনাস্তরাল থেকে একো! নাগিস।ছের কথ!র প্রতিধ্বনি করে বলল, বাথ । 
এর পর ক্রমশই উত্তোত ছয়ে উঠতে লাগশ নাধিলাল | যতবার সে 

অ'ুবগেব সঙ্গে সেই ছায়ামৃত্তিকে মাশিঙ্গন করতে গেল ততবারই তার 
নাগালের বাইরে চলে গেল সেই অলীক ছায়ামৃতি। এইভাবে ক্রমশঃ ক্লাস্ত 
ও অবসন্ন হয়ে উঠল সে। 

ক্ষুধা তৃষ। লব ভুলে গিয়ে সেইখানেই রয়ে গেল নাপিসাম। সেখান ছেড়ে 
এক মুহুর্তের জন্য কোথাও যেতে পারল না । অবশেষে একদিন মৃচ্ছিত হয়ে 
জলের উপর তারই ছায়াটাঁকে লক্ষ্য করে চারদিকে পদ্মফ্চুলের মাঝখানে হুমড়ি 
খেয়ে পড়ে গেল নাঙ্গিসী। আর উঠতে পারলু না কোনদিন । এইভাবে 
সেই নিস্তব্ধ বনভূমির মাঝখানে এক নীরব নির্জন মৃত্যু বরণ করল নাসিসাস। 
কেউ তার জন্য কোন দুঃখ প্রকাঁশ করল না বা একফৌটা চোখের জল ফেলল ন1। 

শুধু বনাস্তরালব্তিনী একোর ক থেকে এক হাহাকার ধ্বনি প্রতিধ্বনির বিচিত্র 
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তরঙ্গ তুলতে লাগল বনস্থলীর শাস্ত বাতাসের বুকে । 
একো! যা চেয়েছিল অবশেষে ঠিক তাই হলো । তার প্রেমাহত অস্তর ফেটে 

বেরিয়ে আসা সেদিনের সেই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে পরিণত হলো আজ । 
তবু কিন্তু খুশি হতে পারল না একো। যে প্রেমাম্পদের প্রেম লাভ 
করতে না পেরে মনোবেদনার জ্বালায় জ্বলছিল একো৷ আজ তাকে চিরতরে 
হারিয়ে সে জ্বাল বেড়ে গেল আরও আরও ছুবিসহ হয়ে উঠল সে জ্বালা। 

অহঙ্কারী আত্মাভিমানী নার্সিসাঁস শুধু নিজেকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে 
ভালবাসতে পারেনি কখনো । তথন কোন দর্পণ না থাকায় নিজের মৃখ-সৌন্দর্ঘ 
দেখতে পায়নি কোনদিন । তাই ঝর্ণার শ্বচ্ছ জলে আপন দেহ-সৌনর্ষের 
প্রাতিবিশ্ব দেখে নিজেকে নিজে ভালবেসে ফেলে নিজের অ্ানিতে । ফলে এক 
আত্মঘাতী পরিণতি লাভ করে তার অত্যুগ্র প্ত সর্বগ্রাসী আত্মরতি। 

একট ধম'য় ওকগাছ 

প্রাচীনকালে প্রতিটি বনবৃক্ষকেই মানুষ বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে 
দবেখত। তারা ভাবত এ বুক্ষরাজিতে বনপরী ও অপদেবতারা ঘুরে 
বেড়ায় । 

একদিন দ্রাইওপা নামে একটি মহিল! তার শিশুপুজ্ের জন্য একটি গাছ থেকে 
সগ্ভফোটা ফুল ছেঁড়ে। সে জানত না সেই ফুলগাছে এক বনপরী থাকত । 
ফুলটা ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের বৃস্তট1 রক্তের মত লাল হয়ে যাঁয় আর সঙ্গে সঙ্গে 
দ্রাইওপের পা ছুটো মাটির ভিতর বসে যেতে থাঁকে। ধীরে ধীরে বুঝতে 
পারল দ্রাইগপ তাব গোটা দেহটাই একট! গাছে পরিণত হয়ে যাচ্ছে । তার 
দেহটা হয়ে উঠছে একটা গাছের কাণ্ড আর হাত পা গুলো হয়ে উঠছে 
ডালপালা | সে ক্রমশ: বাকশক্তি হারিয়ে ফেলছে । দেবতাদের কাছে অনেক 
কাতর আবেদন নিবেদন সত্বেও যখন কিছুই হলো ন1 তখন সে শেষবারের 
অত বলে গেল, হছে বনদ্েবী, আমার একট! প্রার্থনা মঞ্জুর করো? আমার সম্তান 
যেন আমীর আশে পাশে খেল। করে। ভার সন্তানের উপর তার ছায়া- 

ছায়! দীর্ঘশ্বাস ঝবে পড়বে- এতেই তার সাস্বনা। 
টাটক1 ফুল ছি ডতে গিয়ে ভ্রাইওপ দেখল এক বনপরীকে আঘাত করার 

জন্ত তাকে এই শান্তি পেতে হয় তেমনি আরও অনেক মেয়েকে এই একই 
শান্তি ভোগ করতে হয়। একবার ডাফনে খ্যাপোলোর তাড়া থেয়ে লবেল 
গাছে পরিণত হয়। থে_স দেশে ফাইলিস নামে একটি মেয়ে ছিল। থিসিয়াসের 
গতর ডেমোফুনের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা হয়। কিন্তু ডেমোফুন তাকে 
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ছেড়ে দূর দেশে চলে যায় বলে সে আত্মহত্যা করে বলে আবেগের সঙ্গে 

মৃত্যুর পরেই সেও একটি গাছে রূপাস্তবিত হয়। তার সৃত্যুজয়ী প্রেম এক. 
আশ্চর্য সধুজ উজ্জ্বলতা হয়ে ঘিরে রাখে গাছটিকে। 

কিন্তু এদের সবার থেকে ইউরিমিকথনের অপরাধ আর শান্তি ছটোই 
দেশী ছিল। ইউরিসিকথন একদিন হঠকাঁরিতার বশে একটি বিশাল ও পবিষ্ত 
ওকগাছ কেটে ফেলে অকারণে! 

সারা বনটার মধ্যে এই গাঁছট1 ছিল মানুষের মাঝে এক বিশাল দৈত্যের 
মত। গাছটি ছিল দিমেতারের । দ্দিমেতারের সম্মানার্থে স্বর্গ থেকে অগ্রারা 
সেই ওকগাছটার উপর নেমে এসে নাচ গাঁন করত। ওকগাছটি প্রায়ই 
তার শাখায় মালা ঝুলিয়ে রাঁখত বনদেবীর জন্য । 

এই সব কিছু জেনেও দিক ইউরিসিকথন তার ভূৃত্যদ্দের গাছটা কেটে 

ফেলার জন্য হুকুম দিল । ভূৃত্যর1 তা কাটতে না চাইলে ইউরিমিকথন নিজেই 
তাদের হাত থেকে কুডুলটা কেড়ে নিয়ে গাছটি কাটতে লাগল। বলল, স্বপ্নং 
দেবী এই গাছের রূপ ধরে দাড়িয়ে থাকলেও আমার এই কুডুলের আঘাতে 
তাকে মাটিতে পড়তেই হবে । 

কিন্ত সাধারণ গাছের মত নির্বাক ছিল না দেই পবিজ্ঞ ওক গাছটা । 
নির্মম ইউর্রিসিকথন যখন কুডুলের ঘা দিচ্ছিল গাছটার শ্ঠাওল৷ পড়া গায়ে 
তখন তা যন্ত্রণায় মানুষের মত কীদছিল। তার পাতীগুলো সব ম্লান হয়ে উঠল 
মুহূর্তে। গাছের ভালগুলো৷ কাপতে লাগল আর গাছের গু'ড়িটা থেকে রক্ত 
ঝরছিল। আশেপাশে দীড়িয়ে থেকে যাঁর! সেই গাছকাট! দেখছিল তার] সকলেই 
নিষেধ করল ইউরিদিকথনকে | কিন্ত কারো কোন কথা শুনল না সে। একজন 
এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরে অনুরোধ করল, এই. দেবাংশি গাছ তুমি কেটো 
না। আমি সারা জীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকব। 

কিন্ত রাগের মাথায় তাকে সেই কুড়ুলের এক ঘায়ে হত্যা করল ইউবিসিকথন। 
অবশেষে এক বিরাট শব্ধ করে মাটিতে পড়ে গেল গাছটা । ন্বর্গের অপ্চরা ও 
বনপরীর] দ্দিমেতারকে এর প্রতিশোধ নেবার জন্য উত্তেজিত করতে 
লাগল। 

দিমেতারও সঙ্গে সঙ্গে শান্তির ব্যবস্থা করলেন ইউরিসিকথনের জন্য | 
সেদিন দিনের শেষে কাজ সেরে বাঁড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের মধ্যে 

অস্বাভাবিক রকমের ক্ষুধা সঞ্চারিত করে দিলেন দেবী । অতৃপ্ত ক্ষুধার জ্বালায় 
দ্বিনবাত জ্বলতে লাগল ইউরিসিকখন। 

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলতর এক ক্ষুধার জ্বাল! 
নতুন করে অহৃভব করতে লাগল। যতই খেতে লাগল ইউরিসিকথন, ততই 
তার ক্ষুধা বেড়ে যেতে লাগল । 

প্রথম প্রথম প্রচুর টাকা! খরচ করে নান! জায়গা! থেকে নানা রকমের হুখান্ত 
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এনে খাবার টেবিলে তা সাজিয়ে রাখা হলো । নানা রকমের পশ্ুমাংসও 
আনা হলো তার জন্য । কিন্তু কিছুতেই তার ক্ষুধা তৃপ্ত হলো না, শাস্ত হলো 
না। অবশেষে তার সব ধনসম্পদ ফুরিয়ে গেল । 

ইউরিসিকথন সত্যিই একদিন ধনী ছিল। কিন্তু তার পেটের ক্ষুধা 
মেটাতে গিয়ে সব নগদ টাকা ফুরিয়ে গেল। তখন জমি জমা যা ছিল তা 
বিক্রি করতে লাগল একে একে । 

শেষকালে দেখা গেল স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি তার বিক্রি হয়ে 
গেছে। দেখা গেল তার একটিমাত্র কন্যা সম্ভ(ন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট 
নেই। 

তখন বাধা হয়ে নিজের মেয়েকেই বিক্রি করল ইউরিসিকথন ৷ মেয়ে 
ক্রীতদাসী হলো । তবু সেই মেয়েবিক্রির টাকা খরচ হয়ে গেল অল্পদিনের 
মধো ৷ অবশ্ত পসেডনের্ কৃপায় ইউরিসিকথনের মেয়ে এক অদ্ভুত বিদ্যা 
জানত । যেকোন সময়ে বেশ পরিধর্তন করতে বা যে কোন জায়গা থেকে 

ইচ্ছামত বেরিয়ে আসভে পারত নে । ফলে কেউ কোখাঁও তাকে আটকে রেখে 
দিতে পারত না। 

বাবার অবস্থা দেখে মেয়েটা তাই বিক্রি হবার পবেই মালিকের বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে আত এবং তার থাবা তখন তাকে আপাব বিক্রি করত। কিন্তু 
এই কৌশপও বেশীদিন চলল না। সকলেই জেনে ফেলল তার এই হীন। 
অপকৌশল | তখন নিক্পাঁয় ভয়ে নিজের পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্য নিজের 
মাঁংমই খেতে পাগল হতভাগা ইউবিসিকথন । 

1মডাস 

ফায়ার রাজা মিডাস ছিল বিশ্বের অন্যান্ত সব রাজাদের থেকে ধনী। 
তু তার ধনের আকাজ্ষা ছিল সবচেয়ে বেশী। লোভ আর লালপার অস্ত 

ছিল না তার । 
একাদন মিভাল বাজোছ্যানে বেড়াবার সময় দেখতে পায় মদের দেবতা 

ডাঁওনিপাসের পরম ভক্ত সাইলেনাস মাতাল অবস্থায় ঘুমোচ্ছে তার বাগানের 

মধো। সাইলেনাস ডাগুনিপাসের সঙ্গেই কোথায় যাচ্ছিল। যেতে যেতে 

দল থেকে পিছিয়ে পড়েছে সে নেশার ঘোরে । মিডাস তার গায়ে ফুন ছড়িযে 

তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খাগ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত করে ডাওনিসাসের 
কাছে নিয়ে গেল দেবতা সন্ধষ্ট হয়ে মিডাঁপকে একটি বর দীন করতে 

চাইলেন। 
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মিডাস বলল, যদি বর দিতে চান আমাকে তাহলে এমন বর দান ককন 
যাতে আমি য| কিছু স্পর্শ করবো তা সোন! হয়ে যায় । 

ডাঁওনিসাঁস সেই বরই দিলেন মিভাসকে । 
মিভাস মনের আনন্দে বাঁড়ির পথে রওনা হলো । পথে দেবতার 

বরটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য পথের ধারের একটি গাছ থেকে একটি ছোট 
ডাল ভাঙ্গল। ডালটি সঙ্গে সঙ্গে সোনা হয়ে গেল। 

এইভাবে পথে যেতে যেতে গাছ থেকে অনেক ফুল ও ফল তুলে তা সোনায় 
পরিণত করল মিভাস। এত সোনা! ঘে তার ভূত্যরা বম্বে নিয়ে যেতে 
পারছিল না। 

এর পর মিডাস একটি ঘোড়ার উপর চাপতেই সেটিও সোনায় গড়া এক 
প্রাণহীন ধাতুতে পরিণত ভলো। 

এক অপরিসীম গর্ব ও আনন্দ বুকে নিয়ে বাডি ফিরল মিডাপ। এতবড় 

ক্কি্জায় জীবণে কোনদিন অস্টভব কবেনি সে! বাড়ি খিরে ফে যেমনি তাৰ 
রাজপ্রালাদেব স্তগ্তগুপো ছুতে লাগল, সেই সব স্তন্তগ্তঃশা সণ মোনা হয়ে গেল 

মৃহ্র্তে। মিড।স ক্লান্ত হয়ে নরম বিছানায় শোবার সঙ্গে গঙ্গেগ মস্ত বিছানা 
শক্ত সোনার বিছানা হয়ে গেশ। থ্বার কেমন যেন একঢা অন্বাস্ত অঙ্গভব 
কবতে লাগল মিডাস । তর পধনের সব পোধক ভারী সোনায় পাবণতত 

হওয়!তে তা বউতে কষ্ট হুঞ্চিল। | 
 আবো কষ্ট অন্ভব ধরল মিডাঁস সান করতে পিয়ে । সান করাব সময় 

চেবাঁচ্চায় সে নামতেই সব জল পোনার ববফে বূপাস্তরিত হয়ে গেল। দীথ 
পথ অতিক্রম করে ক্ষুধা তৃষ্কায় ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিল মিডাস। ক্িন্ধ খেতে 

গিয়ে মিডাপ বিশেষ আশ্্য তয় দেখল যব খ|ছ্য ও পানীয় শোনা হয়ে খাচ্ছে । 

খেতে গিয়ে 'এক টুকরো খাছ বা এক বিন্দু শীতল জলও সে গশাধঃকবণ করতে 
পারল না। 

এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারল মিডাস। কিশ্দ এখন আর কোন 
উপায় নেই! ক্ষুধা তৃষায় কাতর হযে সে সোনার বিছানায় শুয়ে ছটকট 
করতে লাগল । যে দিকে তাকায় শুধু দেখতে পাঁয় শোনার স্তুপ। কিন্তু 

দেখার সঙ্গে সঙ্গে এখন গর্ব বা আনন্দ অন্ভভপ করে না, এখন তা দেখে মনের 

জ্বালা বেড়ে যায়। 

সারা রাত শক্ত বিছানায় শুয়ে পেটের জ্বালায় ছটফট কবল । কাল 

হতেই সে ছুটে গেল দেবতার কাছে । দেবতার পায়ের উপব পড়ে সে কাতর 

কণ্ঠে বলল, আপনার এই ভয়ঙ্কর বর ফিরিয়ে নিন দেব । আমি ক্ষুধা তৃষ্ণার 

জ্বাল! আর সহ করতে পারছি না । 

দেবত' শুধু হেসে মিডাসকে বললেন, মানষ বোঝে না তার সব কামনাই 
শুভ নয়। যাই হোঁক, তুমি যখন এ বর আর চাও না তখন তা ফিরিয়ে 
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নিচ্ছি। তবে তোমায় প্যাকেটালাস নদীর উৎসমূখে গিয়ে শ্বান করতে হবে। 
তবে তুমি এ বরের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে একেবারে । 
তৎক্ষণাৎ তাই করল মিভান। বরমুক্ত নয়, শাপমুক্ত হয়ে মিভাস প্রাণভরে 

জল ও খাবার খেয়ে তৃপ্ত হলো। 

মিভাসের প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেও তার ঘুদ্ধি ছিল না তেমন। ক্ষেত্র 
বিশেষে তার বিচারঘুদ্ধি বা কোন বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারত না । একবার 
সে বনপথে ঘুরতে ঘুরতে ছুই দেবতার দেখা পায়। সে দেখে প্যান আর 
্াপোলে! ঝগড়া করছেন। প্যান বলছেন তার পাতার কাশির স্থর এাপোলোর 
বীণার সুরের থেকে মিষ্টি। এই নিয়ে ছুই দেবতার মধ্যে ঝগড়। বেধেছে । 
মিডাস সেখানে যেতেই ছুই দেবতাই তাকে ধরল, তুমি কোন স্থর মিঠি তা 
বিচার করে দাও। 

মিডাস না বুঝেই পানের সপক্ষে রায় দিল । ফলে এযাপোলো বেগে গিয়ে 
তার কান ছুটি খসিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় ছুটি গাধার কান বসিয়ে দিলেন । 

লোমেভরা ছুটি লম্বা কান নিয়ে মহা মুস্থিলে পড়ল মিডাস। 
মাথায় একট] পাগভি বেঁধে কান দুটো ঢেকে রাখল কোন রকমে । 

লজ্জায় কারো কাছে পাগড়ি খুলতে পারে না । 
একদিন নাপিত এসে তার চুল দাড়ি কামাতে গিয়ে কান ছুটে! দেখে 

ফেলল। নাপিত তা৷ দেখে কাউকে না বলে থাকতে পারল না। কিন্ত রাজার 
ভয়ে কাউকে বলতেও পারছিল না । অবশেষে সে থাকতে ন1 পেরে শহরের 
শেষে নদীর ধারে গিয়ে একটি গর্ভের মুখে মুখ রেখে বলল, রাঁজ! মিভাসের 
কান ছটো গাধার । সেখানে কোন মান ছিল না। তাই নাপিত প্রাণখুলে 
চেচিয়ে কথাট! বলেছিল। কিন্তু সে জানত না বাতাসেরও কান আছে। 

তার কথাটা মুখ থেকে বার হতেই নদীর গা ঘেষে গজিয়ে ওঠা নলখাগড়া 
গাছগুলো তা শুনে সে কথা বাতাসের কানে কানে বলে যেতে লাগল, বাজ! 
মিভাসের কানছুটো। গাধার । 

বাতাস আবার এই নিষিদ্ধ কথাটা দূর দুরাস্তে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল । 

সকাইল্লা 
শোন] যায় ইউক্লিডের জন্মস্থান মেগারা একবার ক্রীটের রাজা! মাইনসের 

দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। এই অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কারণ নিয়তির বিধানে 
এট! স্থির হয় যে যতদিন মেগারা নগরীতে একটি যাছ্বস্ত থাকবে ততদিন এ 
দেশ কেউ অধিকার করতে পারবে না। কিন্ত কোথায় কার কাছে আছে সে 
বস্ত তা কেউ জানে না। 
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আসলে সে বস্তটি ছিল একগুচ্ছ নীলচে রঙের চুল যা রাজার মাথার মধ্যে 
ছিল। এ কথ! একমাত্র রাজা তার কন্তার কাছে বলেছিল। বাজকন্ 
স্কাইপ! ছাড়া একথা আর কেউ জানত না। 

রাজকন্যা দ্বাইজ! রাজপ্রাসাদের শীর্দেশ থেকে রোজ নগরপ্রান্তে 
ুদ্ধক্ষেত্রের পানে তাকিয়ে পব কিছু দেখত । কিন্তু তার সবচেয়ে ভাল লাগত 
ক্রীটের রাজা মাইনসকে দেখতে । মাইনস তার পিতার পরম শত্রু হলেও তার 
রূপে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ভালবেসে ফেলল তাকে । শুধু রাত্রিতে নয় সারা 
দিনও জেগে জেগে শুধু স্বপ্ন দেখত। বাজ! মাইনসের মুখট! সব সময় ভাসত 
তার চোখের সামনে । 

অবশেষে মে একদিন ভাবতে লাগল, এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের কি আর শেষ 
হবেনা? আমি যদি কোন রকমে বাজার কাছে গিয়ে তার জয়ের রহমত 
বলে দিতে পারি তাহলেও কি রাজা তার বিনিময়ে তার ভালবাসা আমায় 
দেবেনা? 

ভাবতে ভাবতে তার করণীয় সব ঠিক করে ফেলল স্বাইল্লা। 
গভীর রান্িতে সে তার বাবার ঘরে গিয়ে রাজার মাথায় সাদা চুলের 

মধ্যে চকচক করতে থাকা একগুচ্ছ নীল চুল কেটে নিল। তারপর কৌশলে 
নগরদ্ার পার হয়ে মাইনসের রাজার শিবিরে গিয়ে হাজির হলো । প্রহরী 
তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। 

ক্কাইপ্ঘা! রাজার কাছে গিয়ে বলল, এই নিন আপনার জয়লাভের রহস্ত | 
এই যাছুবস্তর জন্যই আপনারা জয়লাভ করতে পারছিলেন না। এই বস্ক আমি 
গোপনে আমার বাবার মাথা থেকে কেটে এনেছি । এ বস্বর বিনিময়ে আমি 

শুধু আপনার ভালবাস! চাই । 
রাজ! মাইনস বলল, তোমার মত বিশ্বাসঘাতিনী মেয়ে কখনো কোন বীর 

পুরুষের প্রেম লাভ করতে পারে না। আমার চোখের সামনে থেকে চলে 

যাও এখনি । মাইনস নীচতার মধ্য দিয়ে জয়লাভ করতে চায় না। 
মেগারাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তা ছেড়ে দিল মাইনন। সে 

সন্ধি করল মেগারার বাজার সঙ্গে । তারপর ম্বদেশের পথে রন] হবার জন্য 
প্রপ্ত হলো । 

মাইনসের জাহাজ ছাড়ার সময় হলে স্কাইল্লা তাকে অনুনয় বিনয় করতে 
লাগল কাতর কে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমার জাহাজে আমাকে 
একটু স্থান দাও । আমাকে স্ত্রীর ম্ধাদা না দিলেও দাসী করে রেখে দেবে 
তোমার প্রাসাদে । 

মাইনস বলল, তোমার মত মেয়েকে জাহাজে নিলে সে জাহাজ নিরাপদে 
ক্রীটদেশে পৌছবে না । দেবতাদের অভিশাপ নেমে আসবে তোমার উপর । 
তুমি জলে বা স্থলে কোথাও স্থান পাঁবে না। | 
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ক্কাইল্লা জলে ঝাঁপ দিয়ে জাহাজের দড়িটা ধরে বলল, আমার পিতা! 
ও দেশের বিরুদ্ধে থে বিশ্বাসঘাতকতা! করেছি তা তোমার জন্যই করেছি । 

মাইনস আর কথা না বাড়িয়ে জাহাজ ছেড়ে দ্িল। এমন সময় একটা! 

ঈগল পাখি এসে তার হাতে ঠোট দিয়ে আঘাত করতেই দডিটা ছেড়ে দিয়ে 

সমূদ্রের জলে পডে গেল। ক্ষাইল্া ডুবে গেল জলে । সহসা! কোথা থেকে এক 

দেবতা এসে নিমজ্জরমান ক্ষাইল্লাকে একটি সামুদ্রিক পাঁখিতে পরিণত করে দিল । 
সেই থেকে আজও স্কাইল্লা এক সামুদ্রিক পাখিরূপে নমুদ্রতরঙ্গের উপর ক্রমাগত 
উড়ে বেড।চ্ছে আর একটি ঈগল তাকে তাড়া করে নিয়ে বেডাচ্ছে। এই 

ঈগলই তব পিতা । স্বাইলার হতভাগা পিভাই যৃতযুর পর এক দেবতার দ্বারা 

অনন্ত প্রতিশোধবাসনার গ্রতীকবূপী এক ঈগলে পরিণত হয়েছে । 

বেলারোফন 

কৌরিনগেব বাজা পিপিফাপের বড়িটার উপর যেন এক ভয়াবহ দেব 

অভিশাপ তাঁর বুক চেপে বসে আছে। অসংখা অত্যাচার আর খিশ্বান- 

ঘাতকত|মূল₹ কাজের জন সৃতার পূর নরকে গিয়ে অনন্তকাল ধরে এক কঠোর 

শ্রমের কাজ করে ঘেতে হয় তাকে । 

পিসিকাপের পুত্র থকাস ঘোডা খুব ভানবশত। অশ্বপাঁলক বা অশ্বাগরাগী 

বাক্তি হিপ|বে তব খ্যাতি ছিল দেশ বিদেশে | কিন্ত এই গ্লকাপ তার একবার 

একদল োটকীকে নবমাংস খেতে দেওয়ায় খোটকীর! তাকে জীবস্ত ছিড়ে 

খু'ডে টুকরো! টুকরো কবে ফেলে । গ্রকাসের পুত্র বেলারোফন ছিল একজন 

বীর ও ক্দর্শন যুক | কিন্ত ঘটনাক্রমে এক দেশবাসীকে হত্যা করে ফেলায় 

তাকে দেশ ছেডে গিক্ে আর্গসের বাজ প্রে।তাসের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে 

থাকতে হয় । 

রাজা প্রোতাস শুধু বেলীরোফনকে আশ্রয় দিল না, তাকে যথেষ্ট স্েছের 

চোখে দেখতে পাগলো । তার চেহারা ও বীরত্ব সত্যিই মুগ্ধ করেছিল তাকে । 

আবার শুধু রাজা প্রোতাপ নয়, রাণী এ্যান্লীয়াও বেলারোফনকে দেখার সঙ্গে 
সঙ্গেই ভালবেসে কেস্গ । 

একদিন .ধলাবোফনেব কাছে গোপনে প্রেম নিবেদন করল এ্যান্টীয়া। 

এা্ীয়াকে এশিয়ার কোন এক দেশ থেকে নিয়ে এসে বিয়ে করে প্রোতাস। 

এাতীঘ। বেল।বোকনকে বাত্িিতে তার ঘরে নিয়মিত গোপনে আসতে বলল। 

কিন্তু এই অবৈধ (প্রষ সংসর্গে রাজী হুলেো। না বেপারোফন। সে বলল, 

আমাকে বিশ্ব(প করে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন আমার অসময়ে আমি তার সঙ্গে 

বিশ্বাসঘাতকতা করতে পাবব না । 
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এ কথায় দাকণ রেগে গেল এ্যান্ীয়! ৷ এই প্রত্যাখ্যানে অপমানিত বোধ 
করতে লাগল । কিভাবে বেলারোফনের উপর এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে 
তার কথা ভাবতে লাগল দিনরাঁত। রাজা প্রোতাস বেলারোফনকে এত 

গভীরভাবে ভালবামে যে তার কোন দোধ সে দেখতে পায় না। তার সম্বন্ধে 
কোন দোষের কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না'। 

অবশেষে এ ব্যাপারে দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল এ্যান্টীয়া। দে রাজ৷ 
প্রোতাসকে সরাসরি বলল, বেলারোফনকে যত ভাল ভাব তত ভাল সে নয়। 
তার এতবড় স্পর্ধা যে সে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করে । আমার উপর 
কুনজর দেয়। আমি তাব শাস্তি চাই। 

কিন্ত বেলাবোফনকে কোন কঠিন শান্তি নিজের হাতে কোনদিন দিতে 
পারবে না রাজা প্রোতাস। তার প্রাণদণ্ড সে নিজে দিতে পারবে না। 

মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারবে না । তার মৃত্যু চোখে দেখতেও পারবে না । 

অনেক ভেবে একটা উপায় খুজে বার করল প্রোতাস। সে একটা কাঁজের 

ভার দিয়ে তার শ্বশুড়বাড়ি পাঠাল । আমার শ্বশুর লাইসিয়ার রাজার কাছে 
তুমি গিয়ে এই চিঠিটা দেবে । 

অথচ সেই চিঠিতেই বেলারোফনের প্রতি প্রদত্ত চূড়ান্ত শাস্তির কথা 
লেখা ছিল । 

স্বলপথে ও জলপথে অনেক দিন কেটে গেল বেলারোফনের | তার পর 

অতি কণ্টে পৌঁছল সে তার লক্ষাস্থলে। লাইসিয়ার বাজাও নেলাবোফনকে 
দেখেই ভালবেসে ফেলল গভীরভাবে । তার ধাঁজপুত্রের মত চেহারা দেখে 

বুঝল সে নিশ্চয় কোন বড় ঘরের ছেলে ৷ লাইনিয়ার জা বেগারোফনের 
কোন পরিচয় বা আসার কারণ জিজ্ঞাসা না করেই তার সম্ম(নার্থে ন'দিন ধরে 
ভোজসভার আয়োজন করল । 

দশ দিনের দিন বেলারে1ফ্ন লাইপিয়ার বাজা আযোবেটস্কে তার আপার 

কারণটা খুলে বলল। রাজা প্রোতাস তাঁকে যে চিঠিটা দিযে পাঠিয়েছে সে 

চিঠিটা রাজাকে দিল বেলারোফন ৷ চিঠিটাতে লেখ। ছিল, এই পজ্জরবাহুক 
আপনারই হাতে নিহত হখার যোগ্য। 

কথাটা জেনে আশ্চর্য হয়ে গেল লাইপিয়ার রাজা আওকেটস্। সে বুঝতে 
পারল না বেলারোফনের মত এক হ্ুন্দর যুবককে কেন হত্যার জন্য পাঠানো 

হয়েছে । কিন্ত কেন তাকে হত্যা করা হবে তা বলা হয়নি চিঠিতে । 
কারণ যাই হোক+ তার জামাই আর্গসের রাজ প্রোতাম যখন তাকে এ 

কাজের ভার দিয়েছে তখন তা করতেই হবে। তা অমান্য করার ক্ষমতা তার 
নেই। আবার বেলারোফনকে হত্যা করতেও মন চাইছিল না, কারণ এরই 
মধ্যে তাকে ভালবেসে ফেলেছে সে। 

রাজ! আওবেটস্ তাই ভাবতে লাগল কিভাবে বিনা বক্তপাতে বেল'রো- 
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ফনকে বধ করা যায়। অনেক তেবে সে ঠিক করুল বেলারোফনকে এমন 
কাজের ভার দেবে যে কাজ সম্পঙ্গ করতে গেলে তার মৃত্যু অবধার্ধ। 
লাইসিয়ার প্রান্তে তখন শিমের নামে এক ভয়ঙ্কর জন্ত উৎপাত করছিল। যে 
সব বীরপুরুষকে সেই জন্ধকে বধ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল তারা সকলেই 
নিহত হয় সেই ভয়ঙ্কর জন্তটার দ্বারা । সে জন্তর মাথাটা ছিল সিংহের, পিছনের 

দিকটা ছিল ড্রাগনের মত, তার দেহটা ছিল এক অর্ধ ছাগলের মত এবং তার 
গায়ে ছিল বড় বড় জআশ। তার নিঃশ্বাদে এমন আগুন ঝরত যা কেউ সা 
করতে পারত না এবং যার জন্য কেউ তার কাছে যেতে পারত না। আওবেটস্ 
বেলারোফনকে একদিন ডেকে বলল, তুমি যথার্থ বীর, আমাদের রাজ্যকে এই 
ভয়ঙ্কর জন্তর উৎপাত থেকে মুক্ত করো । 

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যখন বেলারোফন সানন্দে এ কাজের তার গ্রহণ 

করল তখন তা দেখে খুশি হলো রাজা আওবেটস্। 
বেলারোফনের মত একজন নিরীহ নির্দোষ লোক অকারণে নিগৃহীত ও 

বিড়ম্বিত হচ্ছে দেখে দেবতাদের করুণ! হলে! তার প্রতি । দেবতাদের 
নির্দেশেই পা্সিয়াসের দ্বারা নিহত গর্গনের রক্ক হতে উদ্ভুত পক্ষীরাজ ঘোড়া 
পেগামাসের শরণাপন্ন হলে! বেলারোফন। কিন্তু পেগাঁমাসকে বশীভূত করতে 
বা পোষ মানাতে পারল না কিছুতেই। না পেরে ঝর্ণার ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে 
পড়ল সে। এমন সময় একটি স্বপ্নে দেখী এখেন আভিত্তি হয়ে তার পাশে 
একটি সোনার লাগাম রেখে গেলেন। সেই লাগাম দিয়ে সহজেই পেগামাসকে 
বশীভূত করে তার উপর চেপে বসল বেলারোফন। 

বেলারোফন প্রথমে পক্ষীরাজ পেগামাসের পিঠের উপর চেপে শিমেবার 
কাছে গিয়ে তাকে আক্রমণ করল । শিমেরার নাক থেকে যত আগুন ঝরতে 
লাগল ততই ব্লোরোফন তীর মেরে তার গা থেকে রক্ত ঝরাতে লাগল। 
সেই রক্তে সব আগুন নিতে গেল । মাচিতে লুটিয়ে পড়ল শিমেরা। বেলা 
বোফন তখন তার মাথাটা ও লেজট!| কেটে নিক্ষে গেল প্রমাণস্বরূপ। 

শিমেরার মত এক ভয়ঙ্কর জন্তকে বধ করে নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় 
বেলারোফন ফিরে এলে তাকে দেখে একই সঙ্গে আনন্দিত ও ছঃখিত হলে! রাঁজা 
আওবেটস্্। আনন্দিত হলো! এই কারণে যে সে ছিল তার প্রিয়পান্্। 
আর দুঃখিত হলো এই কারণে ঘে তার জামাতা! রাজা প্রোতাসকে খুশি করার 
জন্য বেলারোফনকে বধ করতেই হবে। শিমেরাকে বধ করতে গিয়ে 
বেলারোফন নিহত হলে এ কাঁজ হাসিল হয়ে যেত অনায়াসে । তার মানে 
বেলারোফনকে হত্যা করার জন্ত আবার একটা উপায় খুঁজে বার করতে 
হবে। 

অবশেষে অনেক ভাবন! চিন্তার পর আবার একটা উপায় খুঁজে পেল। 
লাইনিক়ার লীমাস্ত অঞ্চলে সপিষি নামে একটি ছুর্ধ জাতি বাদ করত্ত। 
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লাইসিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে সপিমিবা অত্যাচার চালাত । বাজ! আগবেটস্ 
এবার বেলারোফনকে পাঠালেন ভাদের দমন করার জন্ক। এবারও 
বেলারোফন সলিমিদের দমন করে বিজয়গর্বে ফিরে এল । এবারও একই লঙ্গে 
সুর্য ও বিষাদ অন্গুতব করল রাজা আওবেটস্। 

এর পর দুরর্ধ নারীবাছিনী আমাজনদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে 
বেলারোফনকে পাঠাল রাজা আওবেটস্। এই নাবীবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বহু 
রাজ্যের রাজা মহারাজ! পরাজিত ও নিহত হয়। কিন্তু বেলারোফন সহজেই 
আ'মাজনদের পরাজিত করে ফিরে এল । 

এবার কিন্তু ভার প্রতি আগের যত উদাসীন বা বিক্ূপ থাকতে পারল 
না আওবেটস্। এবার তার জামাতার সব নির্দেশ উপেক্ষা করে আবেগতরে 
জড়িয়ে ধরল বীর বেলারোফনকে । এবার সে নিশ্চিতভাবে ঘ্বুঝতে পারল যে 
বেলারোফনের মত বীর ও সদাঁশয় ব্যক্তি কখনো মৃত্যুদণ্ড লাভ করার মত 
কোন কাঁজ করতে পারে নাঁ। বেলারোফনের অসম-সাহুসিক বীরতে মুগ্ধ 
হয়ে তাকে তার রাজত্বের একটি অংশ দিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ছিল 
আওবেটস্। 

কিন্ত প্রচুর শক্তি ও ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে দৈব অনুগ্রহের কথ। ভুলে 
গেল বেলারোফন। দেবতাদের কৃপায় সে যৌবনে সব বিপদ থেকে উদ্ধান্ 
লাভ করলেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সে দেবতাদের আর ভক্তি 
করত না। ফলে তার জোষ্ট পুত্র এক বর্বর ভাঁকাতদলের সঙ্গে মিশতে থাকে 
এবং দেশ ছেড়ে কোথায় চলে ঘায়। তার কন্যা দেবী আর্তেমিসের হাত হতে 
এক তীরে নিহত হয় । 

এই সব দৈব অভিশাপের লক্ষণ দেখেও চৈতন্য হলে! না বেলারোফনের । 

একদিন সে তার পক্ষীরাজ ঘোড়া পেগামাসের পিঠে চেপে স্বর্গে যাবার অন্থ 

আকাশপথে রওনা হলো । কিন্তু তার অমানবিক ওুদ্ধত্যে কষ্ট হয়ে দেবরাজ 
জিয়া একটি বড় মাছি পাঠিয়ে দিলেন পেগামাসকে কামড়ে দেবার জন্যা। 
আকাশপথে পেগামাদ যখন উড়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ একটি বড় মাছি এসে 
কামড়াতেই সে পড়ে যায় ফলে তার সঙ্গে বেলারোফনও মাটিতে পড়ে যায়। 
প্রাণে সে কোনরকমে বেচে গেলেও সে গুকতরভাবে আহত হলো । তার হাত 
পা খোড়া হয়ে যাওয়ায় মে একেবারে পঙ্থু হয়ে গেল। 

এীরয়ন .. 

অক্চিয়াসের পন্ব প্রাচীন গ্রীসের মধ্যে সঙ্গীতবিদ্তায় সবচেয়ে খ্যাতিলাত 
করে যে ব্যক্তি সে হলো এব্রিয়ন। কোরিন্থের বাজ] পীয়েরান্দার ছিল 
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এরিয়নের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক । 
একবার মিসিলিতে এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয় । এরিয়ন 

সেখানে যোগদ্বান করতে চাইল । এদিকে পীয়েরান্দার তাকে তার রাজসভা| 
থেকে ছাঁড়তে চাইছিল না । কিন্ত এরিয়ন যাবার জন্ত জেদ করায় বাধা নিল 
না। তাকে একট! জাহাজে করে পাঠিয়ে দিল । 

সিসিলিতে গিয়ে এত সম্মান ও অর্থ পেল এরিয়ন জীবনে যা কখনো কল্ন। 
করতে পারেনি । প্রচুর পরিমাণ সোনা রূপো প্রভৃতি ষুল্যবান ধাতু পেল হয! 
তার দেশে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য একট! জাহাজ ভাড়া না করে পীয়েরান্দারের 
দেওয়া জাহাজে করে দেশে ফেরার মশন্থ করল । 

অগ্কূল বাতাসে জাহাজ বেশ ভালভাবেই এগিয়ে চলল । কিন্তু এরিয়ন 
ঘৃণাক্ষরেও ঘুঝতে পারেনি তার সব ধনরত্ব নিয়ে নেবার জন্য নাঁবিকরা গোপনে 
এক চক্রাস্ত করছে। 

একদিন এরিয়ন হঠাৎ দেখল জাহাজের সব নাবিকরা তরবারি বার করে 

এক একজন জলদন্তাতে পরিণত হয়েছে । তারা সবাই একবাঁকো বলল, 
তৌমাকে আমবা সমূদ্রের জলে ফেলে দেব। তারপর তোমার সব ধনরত্ব আমরা 
ভাগ করে নেব। 

এবিয়ন বলল, তোমরা আমার সব ধনরত্ব নাও আমার কোন আপত্তি 
নেই । কিন্ত আমাকে প্রাণে মেবো না। 

নাবিকরা তখন বলল, তোমাকে না মারলে রাজা পীয়েরান্মার আমাদের 
ছাড়বে না। তুমি ঠিক তাকে বলে দেবে। স্থতরাং ছুটোর একটা বেছে 
নাও ঃ হয় নিজেকে হত্যা করোঃ আমরা তোমার ম্ৃতদ্দেহটিকে কোন 
সমূদ্রকূলে সমাছিত করব আর না হয় আমর1 তোমাকে জাহাজ থেকে সমুদ্রের 
জলে ফেলে দেব” বল কোনটা চাও? 

এবিয়ন যখন দেখল তার শত আবেদন নিবেদনেও কোন ফল হলো না 

তখন তাদের একট। শেষ গ্রীর্থন1] জানাল। বলল, আমাকে একবার শেষবারের 
মত গান গাইতে দাও । সারা জীবন গান নিয়েই আছি। গানকে জীবনে 
সব কিছুর থেকে ভালবামি | স্বতরাং শেষবারের মত প্রাণভরে একবার একটা 
গান গেয়ে নিই। তারপর আমি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ব সমুদ্রের জলে । 

নাবিকরা এতে বাজী হলো । এবিয়ন ত'র সবচেয়ে ভাল পোষাকটা পরে 
তৈরি হলো তার সোনার বীণা নিয়ে । 

শোনা যায় এরিয়ন যখন কোন বনে বা মাঠে গান গাইত তার সোনার 
বীণা বাঁজিয়ে তখন, নেকড়ে আর মেষশাবকঃ হবিণ আর সিংহ একসঙ্গে তার 
গান শুনত। জাহাজে তার গান শুনতে শুনতে কঠিনহৃদয় নাবিকদের মনেও 
করুণা জাগল তার গ্রতি। কিন্তু শুধু নাবিকর! নয়, একদল জলপরীও তার 
গান শুনে মুগ্ধ হয়ে জাহাজে এসে ভিড় করে দাড়াল। 
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কিন্ত গান শেষ হয়ে যাবার পে সঙ্গে নাবিকদের কাছ থেকে নতুন করে 
কোন প্রার্থনা না জানিয়ে তাহ কথামত জলে ঝাঁপ দিল এবিয্কন ৷ কিন্তু সে 
ডুবে গেল নাঁ। একটি জলপরী এসে তাকে পিঠে চাপিয়ে নিরাপদে সমূহের 
কূলে গিয়ে নাষিয়ে দিল। সেখান থেকে এরিয়ন গেল পেলোপনেমানে। 
তারপর সেখান থেকে কোরিনথ। রাজা পীয়েরান্দার সার অভার্থনা জানাগ 
তাকে । কিন্তু জাহাজে করে ন1 ফিরে নিজের পায়ে হেটে সে কি কবে দেশে 
ফিরল তা বুঝতে পারল না। আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল বারবার । 

তখন সব কথা আদ্ঘোপাস্ত খুলে বলল এরিম়ন। কিন্ত একথা এমনই 
বিস্ময়কর যে সে তাবিশ্বাস করতেই পারছিল না। এমন সময় সেই জাহাজটা 
এসে ঘাটে উঠল । রাজ! তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসঘাতক নাবিকদের ডেকে পাঠালেন । 
এবিয়ন আডাঁলে লুকিয়ে রইল। 

বাজ! প্রথমে নাবিকদেব বললেন, যাকে নিয়ে তোমরা ঘাত্রা করেছিলে 
সেই এবিয়ন কোথায়? 

নাবিকরা এক মনগডা গল্প খাডা করে বলল, তিনি সিসিলিতে প্রচুব টাকা 
ও ধনবত্বু পেয়ে তা নিয়ে গ্রীনদেশের এক জায়গায় বসবাস করতে শক 
কবেছেন। 

ঠিক এমন সময় সেই পোষাক আর সোনার বীণা হাতে এরিয়ন তাদের 
সামনে এসে হাজির হলো। তারা যে এতক্ষণ রাজাকে মিথা। কথা বলছিল 
তা! প্রমাণিত ছলো।। এরিয়ন তাদেব ক্ষম! করতে চাইছিল । 

কিন্ত রাজ পীয়েবাম্বার রাজধর্মের খাতিরে নাবিকদের প্রত্যেককে তাদের 
চরম শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে প্রাণদণ্ড দান করলেন । 

পিরামুস ও 1থসব 

বেবিলনে ছুটি পাশাপাশি বাঁডিতে বান করত পিরামুন আর থিসব। 
পিরাঁমুম ছিল এক কর্মব্যস্ত ধুবক আর থিপব ছিল সবচেয়ে সুন্দরী এক 
বালিকা । শৈশবকাল থেকেই ভালবাসা গড়ে ওঠে ছুজনের মধ্যে । কিন্ত 
তাদের পিতারা এ জালবাপাকে ভাল চোখে দেখেনি । তারা তাদের 

ছেলেমেয়ের অন্তর থেকে ভালবাসাবাপির ব্যাপারটাকে একেবারে তুলে ফেলতে 
না পারলেও তাঁদের ছুজলের দেখ! হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয়। কিক উপর 
থেকে যতই চাঁপ দেওয়া হতে থাকে, তাদের ছুজনের অস্তরেই দুর্ধয় ভুর্ঘর প্রেমের 
জপত্ত শিখ ছটো আরো! প্রবল ও উজ্জল হয়ে ওঠে । 

ঘুটো বাড়ির মাঝখানে ছিল একটা মাটির দেওয়াল। রোদে শুকনো 
পুরাগ-”১৫ 
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শক্ত মাটির দেওয়ালটার মাঝে ছিল একটা ফুটো যার মধ্য দিয়ে ছুছনে যো 
রাঁতে একবার করে কথা বলত চাপা গপায় আর দীর্ঘশ্বাস শুদত। কথা শেষে 
ছুজনে চুন জানাত পরস্পরকে, যে চুদ্নের আন্বা্দ জীবনে কোনদিন পাঞ্কনি 
তারা তাদের উত্তপ ওঠাধরে। 

এক রাতে ওরা সেই পাচিলের ফুটো দিয়ে কথা বলতে বলতে ওদের 
মিলনের দিনক্ষণ সব ঠিক করে ফেলল। দেহুহীন প্রেমের অর্থহীন বোঝা" 
তারটাকে আর বইতে পারছিল না ওরা দিনের পর দিন । তাই ঠিক করল 
কোন এক রাতে নগরপ্রান্তের এক নির্জন বনভৃমিতে নিনাসের স্মতিস্তস্তের কাছে 
ওরা মিলিত হবে। কিন্ত এই মিলনকেই অবিচ্ছেন্ত করে তুলবে ওরা । আর 
কোনদিন বিচ্ছিন্ন হবে না পরস্পরের কাছ থেকে ৷ 

অধৈর্ধবশতঃ; খিনবই একটি ওড়নায় মাথ! ও মুখ ঢেকে আগে বেরিয্ে পড়ল 
নির্দিষ্ট সহ্কেতকুঞ্ছে যাবার জন্য। প্রতিটি ছায়! দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেপে উঠতে 
লাগল তার ম্বুকটা। 

নির্দিষ্ট স্থানে থিসব গিয়ে দেখল নিনাসের স্বতিস্তপ্তের পাশ দিয়ে বয়ে 
যাওয়া ঝর্ণার জলের উপর ঝরে পড়ছে ঠাদের রূপালি আলো । মাথার উপর 
একটা জামগাছে থোকা থোকা! জাম ধরে রয়েছে । গাছের ফাকে ফাকে চুয়ে 
টুয়ে পড়া চাদের আলোয় বপোর মত চকচক করছে বনপথটা। 

খিসব চারদিকে তাকিয়ে দেখল পিরামুস তখনো এসে পৌঁছয় নি। সে 
কাঁন পেতে তার পদধবনি শোনার চেষ্টা করতে লাগল, এমন সময় এক সিংহীর 
গর্জন শুনে তার গুড়নাটা খুলে ফেলেই প্রীণভয়ে ছুটতে লাগল ধিসব। ছুটতে 
ছুটতে একটি পার্বত্য গুহা পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিল কিছুক্ষণের 
জন্যু | 

এদ্রিকে সিংহীটা তখন তার এক শিকারের মাংস খেতে খেতে গর্জন 
করছিল মাকে মাঝে। গর্জন করতে করতে বক্তাক্ত মুখ নিয়ে স্বতিস্তম্তের 
কাছে এসে খিসবের ফেলে যাওয়া! সেই ওড়নাটা] রক্তাক্ত মুখ দিয়ে ছিড়ে 
ধুড়ে দিল। 

তার কিছু পরেই পিরামূম শহর পার হয়ে বনপথে এসে হাজির হলো! । 
বনপথে পা দিয়েই সিংহীর গর্জন শুনতে পেয়েছিল। এই বনেই থিসবের 
'আলার কথা, তাই মে তার মুক্ত তরবারি নিয়ে থিলবের নাম ধরে ডাকতে 
ডাকতে নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছল। কিন্তু ধিসবের দেখা পেল না৷ পিরামুস। 
পেল শুধু রক্তমাথা শতচ্ছিন্ন তার গুড়নাটা। 

এবার পিরামূসের ধারণা হলে! মিংহীটা নিশ্চয় খিসবকে বধ করে তাকে 
বয়ে নিয়ে বনের অস্ত্র কোথাও চলবে গেছে। তাই তার ওড়নাটা শুধু পড়ে 
আছে। ক্রমে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠল পিরাসুপের মনে। তখন সে 
আকুলতাবে থিসবের ওড়নাটা! বুকে ধরে চোখের জলে ভিজিয়ে বারবার চুঙ্বন 
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করতে লাগল । অবশেষে তার প্রিয়তমা এই মৃত্যুপোক সঙ করতে না 
পেবে তার তরবারি কোধমুক্ত করে আমূল বসিকে খিল নিজের বুকে । রক্তাক্ত 
দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল পিরাযুস । 

এদিকে রাত্রি শেষ হয়ে দিনের আলো বনপথে ফুটে উঠতেই গুহা ছেড়ে 
সেই স্মবতিন্তস্তটার কাছে এসে ছাঁজির হলে! থিসব। দুর থেকে তার ধনে 
হচ্ছিল, পিবামুস যেন শুয়ে আছে। কিন্ত কাছে যেতে ভুল ভাঙ্গল তার। 
পিরামুসের রক্তাক্ত ও নিথর নিম্পনা ঘুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল খিসব। বার বাত 
কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, কথা বল পিরামূদ। বলো যা দেখছি তা সত্য 
নয় স্বপ্ন, একটা! ছুংসুপ্প মাত্র । 

তু কথা বলল না পিরামুস। তার দেছে তখনো একটুখানি প্রাণ 
্সীণভাবে অবশিষ্ট ছিল। তার ফলে খিসবের পানে একবার তাকাল শুধু 
পিরামূপ । তার ঠোঁট ছটো! একটু কেঁপে উঠল । 

খিসব তখন এ দৃশ্ঠ দেখতে না! পেরে পিরামুসের তরবারিট! নিয়ে নিজের 
বুকে বসিয়ে দিল। বলল, মৃত্যু ভেবেছিল আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে 
চিরদিনের জন্য | কিন্ত ৃত্যু এসে দেখে যাক, চিরদিনের মত মিলিত হলাম 
আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন মহামিলন লাত করল 
আমাদের অমর প্রেম । 

আওন 

সেক্রাসা, প্যান আর এরেখথিয়াস--এই হলো প্রথম তিনজন রাজা 
যাদের রাজত্বকালে এখেন্স প্যালাসকে তাদের প্রতিরক্ষার অধিষ্ঠান্রী দেবীরূপে 
বরণ করে নেয়। 

এদের মধ্যে এরেখধিয়াসের কোন পুত্রসস্তান ছিল না। তার তিন কগ্াবব 
যধ্ো ছুজন পলেডনের কোপে পড়ে মারা যায় অকালে । ক্রেউপা নামে একটি 
কন্া বেচে থাকে । ক্রেউসা বড় বলে দেবতা এ্াপৌলে! একদিন গোপনে 
প্রেম নিবেদন করেন তাকে । গোপন দেহসংসর্গের মাধামে তার গর্ভে এক পুন 
উতৎপাদনও করেন গ্রাপোলো । 

কিন্ত সে পুক্রকে পিতার ভয়ে ঘরে রাঁখতে পাবেনি কুমারী ক্রেউসা। 

একটি গুহাতে গিষ্কে পুন্রসন্তানটি গ্রপব করে সেখানেই একটি ঝুড়িতে তাকে 
কাপড়ে মুড়ে বেখে বাড়িতে চলে এল ক্রেউসা। কারণ এ্যাপোলো! তাকে 

ভালবেসে ও ভাব বঙ্গে দেহসংসর্দ কবে সেই থে তাকে ছেড়ে চঙ্গে গেছেন আর 

'আলেননি ব! ভার খবর নেনদি। তধু পাপৌলোর উদ্দেস্তেই ছেলেটাকে রেখে 
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এল ক্েউসা | দেবতার উদ্গেস্টে বুল এল আসার সময়, তোমার ছেলেকে তুমি, 
বক্স! করো। 

তধু ছেলেটার অন্ঠ ছুশ্চিস্তায় ভুগতে লাগল ক্রেউসা। 
এদিকে পাপোঁলো নতি নত্মিই তার গুরসজাত মানবসস্তানের নিরাপতীার 

জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি হান্সিসকে পাঠিয়ে ছেলেটাকে ডেলফির 
মন্দিরে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটাকে মন্দিরের সিঁড়িতে পড়ে থাকতে দেখে 
মন্দিরের পৃজারিণী মানুষ করতে লাগল ছেলেটাকে । তার নাম রাখল আওন। 

আওনকে মন্দিরের কাঁজেই নিযুক্ত করা হলো। সে মন্দিরে জল ছিটোত, 
ফাঁট দিত এবং পাখি তাড়াত। লবেল গাছের পাতাতর] ডালপালা! দিয়ে সে 
মন্দির ঝাঁট দিত আর যে সব পাখি মন্দিরের পূজা! উপচার খাবার জন্য উড়ে 
আসত আওন তাদের তাড়িয়ে দিত। তার দেবোপম চেহারা আর কর্তবা- 
পরায়ণতার জন্য মন্দিরের পূজারিণী তাঁকে খুব ভালবামত। 

এদিকে ক্রেউপসার বাব! তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বাজ জাথাসের সঙ্গে 
তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু ক্রেউসার আর কোন সন্তান না হওয়ায় তারা 
মনোবেদনায় ভুগতে থাকে । একদিন জাথাস ক্রেউসাকে সঙ্গে করে ডেলফির 
মন্দিরে তাদের সম্ভান হবে কি ন! সে বিষয়ে গণন1 করতে যায়। 

মন্দিরে গিয়ে মন্দিরের সেবাদান আওনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ক্রেউসা। 
তাঁর লুম্দর দেবোপম চেহারা! দেখে ও তার গলার স্বর শুনে তার জীবনের 
ইতিবৃত্ত জানতে ইচ্ছা করল তার। সে কোথা থেকে এসে এই মন্দিরের কাজে 
নিযুক্ত হলো তা জানতে চাইল সে। কিন্তু আওন বলল, সে তার জন্মবৃত্তাত্তের 
কিছুই জানে না। ক্রেউগা তাকে বারবার দেখে ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে পারল না 
এই আওনই তার গর্ভজাত সস্তান। 

এদিকে মন্দিত্রের ভিতর গিয়ে পূজারিণীকে তার সব কথা বলল। পুজারিণী 
নির্দেশ দিল, পরে তোমার সন্তান হবে; তবে আপাততঃ মার্দর থেকে বার 
হবার লয় যাঁকে তুমি দেখতে পাবে তাকেই তুমি দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ ও 
পালন করবে। 

পৃূজাবিমীব কথামত মন্দির থেকে বার হতেই আওনকে দেখতে পেল। 
তার-মত হুদর্শন কিশোরকে দেখে খুশিতে তাকে আলিঙ্গন করল জাথাস। 
তাকে পোষ্কপুত্র হিসাবে গ্রহণ করার বাসন! প্রকাশ করল। 

ক্রেউস! কিন্তু তার স্বামীর এ কাজকে লমর্থন করতে পারল না। তার 
মনে হলে! তাদের বিরুদ্ধে এটা হলো একটা চক্রাস্ত। মন্দিরের পুজারিণী 
চক্রান্ত করে মদ্দিরের সামান্ত ঝাড়ুদার ও ভৃত্যকে বাজার পুত্র হিসাবে দেবার 
চেষ্টা করছে। এ চক্রান্তের মধ্যে জাথাসও জড়িয়ে পড়েছে। জাথাসও 
পূজারিণীর সঙ্গে একজোট হুয়ে নামগোজ্রহীন নীচ কুলের একটি ছেলেকে তা 
সত্তান হিলাবে তার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। 
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ঘাই হোক, জাখাঁস ঠিক কধল, সেইদিনই মন্দিরে এক উৎসবের অহষ্ঠান 
করে আনুৃতীনিকভাবে আওনকে পোল্পুত্র হিসাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু রেউসার 
নট! একেরারে বিষিয়ে গেল। মেত্বখার চোখে দেখতে লাগল আঁওনকে । 
তাকে তাদের সন্তান হিসাবে মেনে নিতে কিছুতেই যন চাইছিল ন!। তখন 
সে তাদের বাড়ির পুরনো ভূত্কে হাত করে তাকে দিয়ে আওনের খাবারের 

সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিল। এই বিষট! ছিল গর্গন নামক ড্রাগনের ছু ফোটা 
বিষাক্ত রক্ত । তার বাবার কাছ থেকে এনেছিগ ক্রেউস1। 

ক্রেউসার স্বামী জাথান যখন আওনকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে তখন সে কিছুই 
বুঝতে পারেনি । পরে ঘৃঝল রাজা জাথান তাকে দত্বকপুত্র হিসাবে গ্রহণ 
করতে চাইছে । 

এদিকে ভোজসভার সময় ক্রেউসার সেই ভূত্যটি আওনের মদের গ্লাসে সেই 
বিষ মিশিয়ে দিল। তারপর বিষাক্ত মদেভরা সোনার গ্লাটা সে আগুনের 

হাতে তুলে দিল । আঁওন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মদটা পান করল না । সে প্লাস 
থেকে কিছুটা মদ মাটিতে তাব আরাধা দেবতার উদ্দেস্টে ঢেলে দিল । কাছে 
কতকগুলো পায়রা চবছিল । সেই পায়রাগ্ুলো সেই মদ পান করার সঙ্গে সঙ্গে 
মরে পড়ে গেল মাটিতে । 

এতক্ষণে আওন বুঝতে পারল তার মদের গ্লাসে কে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে । 
গ্লাসটা ফেলে দিয়ে উঠে দীডিয়ে বগল, কে এই কাজ করেছে? 

আওন সঙ্গে সঙ্গে ক্রেউনার যে ভূত্য মদের গলাটা তাকে দিয়েছিল ভার 
হাতটা! ধরে ফেলল। বলল, তুমিই এ কাজ করেছ। 

মে তখন নিজেকে বাচাবার জন্য ক্রেউসার নামটা বলে দিল। বলল, 
রাণীমার আদেশেই এ কাজ করেছি আঁমি। 

তখন মন্দিরের পুরোহিতরা মিলে বিধান দিল ক্রেউনা যেই হোক, সে 
দেবমন্দিবেব পবিভ্রতা নষ্ট করেছে তার পাপকর্মের দ্বারা । হ্থতরাং তাকে 
পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে। 

কেউসা তা জানতে পেরে গ্রাপোলোর মন্দিরের ভিতর ঢুকে দেবতার বেদীর 
পাশে ঈাডাল। মন্দিরের বাইরে থেকে এক বিক্ষুব্ধ জনতা! তাকে বেরিয়ে 
"সার জন্য চিৎকার করতে লাগল । 

এমন সময় মন্দিরের এক পুরনে! দাপী বেরিয়ে এসে আওনের জন্মবৃত্তান্তের 
মব কথা বলল। তার নাম ছিপ্প পাইথিক!। ক্রেউনা তখন বুঝতে পারপ 
যাকে একটু আগে বিষপ্রয়োগের হারা হত্যা! করতে যাচ্ছিল সেই তার গর্ভপাত 
সম্তান। আওনও ঘুঝতে পারল এযাপোলো তার পিতা এবং বাণী ক্রেউদাই 
ভার মাত! । দেবতার নির্দেশে যে ঝুরিতে করে নব্জাত শিশু আওনকে 
মন্দিরে এনেছিল সেই ঝুরি আর কাপড়ট। রেখে দিয়েছিল পাইবিয়া। ত 
সবাইকে দেখাল । এই সৰ অত্রাস্ত গ্রমাপ পেয়ে আওন আব ক্রেউপা হুগনেই 



২০৯ শ্রীবপুরাণ কথ! 

বিশ্বা করতে বাধ্য হলো! । এইভাবে মাতাপুজের মিলন হলো । 
দেবী প্যালাস এথেন গ্রাপোলোর পক্ষ থেকে আবিভূতি হয়ে সব মিটমাট 

করে দিলেন। এথেন ক্রেউসাকে বললেনঃ এখন যাও । পরনে আর এক পুজ 
লাভ করবে, তার নাম হবে ভোক্সাস। তোমাদের ছুই পুত্র থেকে ছুটি বীর 
জাতির উদ্ভব হবে। আওনের বংশ থেকে উদ্ভূত জাতির নাম হবে আগনিয়ন 
আর ভোরাসের বংশোঁুত জাতির নাম হবে ভোবিয়ন । 

[থাঁসয়াস 

এথেম্সের রাজ! ঈজিয়াসের কোন পুত্রসস্তান না থাকায় তাঁর ভাই 

প্যালাসের ছেলের! ভাবত তার মৃত্যুব পব তার সিংহাসনের অধিকারী তারাই 

হবে। কিন্ক এক দৈববাণীর বশবর্তা হয়ে রাজা ঈজিয়াস ট্রোজেনেব রাজা 
পিথিয়াসের কন্যা এখণকে গোপনে বিয়ে করে বসে। দৈববাণীতে আবও বলা 
হয়, এই বিয়ের ফলে সে এমন এক বীরপুত্র জক্মলাত করবে যে হবে জগৎজোড়া 
খ্যাতির অধিকারী । 

কিন্ত বিয়ের কিছুদিন পরেই রাঁজ। ঈজিয়াস এথাীকে নিয়ে একদিন 
সমুদ্রকূলে চলে গেলেন । সেখানে গিয়ে একটি বড পাথবেব তলায় তার তরবারি 
ও চটিজোড়াটা রেখে তার স্ত্রীকে বলল, 'দেবতাদের কৃপায় সত্যি সত্যিই 
যর্দি আমার্দের একটি পুক্রসস্তান হয় তাহলে যতদিন না সে বড় হয়ে এই 
পাথরটা পরিয়ে আমীর এই চটি ও তববাঁরি বাব করতে সমর্থ হয় ততদিন 
আমার সদ্বন্ধে তাকে কোন কথ! বলবে না। আমি এথেন্স শহরেই থাঁকব। 
তাকে বলবে সে যেন এই তরবারি ও চটি নিয়ে তার পিতাকে খুজে বার 
করে।' এই বলে এখাঁকে ট্রোছেন রাজ্যে তার বাবার কাছে রেখে এথেন্দে 
চলে গেল ঈজিয়াল। 

যথাসময়ে এথ্। একটি পুত্রসস্তান প্রসব করল। তার নাম রাখা হলো 
থিসিয়ান। তাকে তার পিতার কথা কিছুই জানাল না এখ1। তাকে 
বলল, সে সমৃত্রদেবতা পসেডনের সস্ভান । ওরা ঘেখানে বান করত সেখানে 

অর্থাৎ ট্রৌোজেন রাজ্যের অন্তর্গত আর্গলিস নামক সমুস্ত্রবন্দরে পসেডনের একটা 
বিশেষ গ্রভাব ছিল। 

খিনিয়াসের চেহাত্বাটা এমন সরল, স্থগঠিত ও মুদর্শন হয়ে গড়ে উঠতে 
লাগল যে তাকে দেখে দেবসস্তান বলে মনে হত। একবার তার শৈশবে 
তাদের বাড়িতে বীর হাফ্িউলেস বেড়াতে আসে । হাফিউলেস ছিল তাদের 
মাতৃকূলের আত্মীয় । বীর হাফিউলেসের যত নব ছুঃসাহিকতাপূণ বীখদ্ধের 



গ্রীকপুবাণ কথা হ্৬১ 

কাজের গল্প শুনে ভবিহাতে তাঁর মত হতে চায় খিষিয়াধ ) উচ্ঠাতিলাফ জাগে 
তার মনে, বড হয়ে সেও এ ধরনের ঘংসাহসিক কাজ করবে। 

অগ্গাত্া ছেলেরা যখন সিংহের চামড়া দেখে তয়ে পালিয়ে যেত খিষিয়াস 
তখন দেই চামডা দেখলেই তার ছোট তরবারিটা নিয়ে সিংহ তেবে সেই 
চামডাটাকেই মারতে ষেত। হছাঁফিউলেসকেই ছোট থেকে মনে মনে আদিশ 
পুরুষ হিসাবে বধণ করে নেয় থিসিয়া | 

সরল স্বগঠিতদেছ থিসিয়াপ ছিল তাঁর মার নঘনেয় মণি, প্রীণের চেয়ে 
প্রিয়। স্বামী কাছে ন' থাঁকায় তাৰ জীবনেব বীচাঁর আনন সে শুধু তার 
একমাত্র সম্তান থিসিষাঁলের কাছ থেকেই পেত। থিমিয়াি বড হবার সঙ্গে 
সঙ্গেউ তাঁর মা তাঁক ভাব বাবার কথা বলল। তাকে সমূঙ্ধের ধারে নিয়ে 
সেই পাঁথবটাকে দেখিয়ে বলল, ওটা সবিষে কি আছে দেখ । 

থিসিষাঁস পাঁথবটা সবিয়ে দেখল, তাব ভিতরে একটা বড তরবারি আৰ 
একজোঁডা চটি জৃতো বয়েছে । সেটা দেখে তাঁর মা বলল, গুগুলো তোমার 
বাবার । তোষাঁব বাঁকা এথেল্সেব বাজা। এ তরবাবি আর জুতো নিয়ে 
তোমাকে এথেন্লে গিয়ে তোমার বাবাকে খুঁজে বাব করতে হবে । 

পিতৃপবিচয পেয়ে গর অুভব করতে লাগল থিসিযস। 
তার মা ও মাতামহু ছুজনেই তাকে জলপথে গ্রীসদেশে যাবার উপদেশ 

দিল। কারণ তখনকাব দিনে শ্বলপথে গ্রীসদেশে যাঁওয়! বা তার মধা দিয়ে 
হাটা খবই বিপজ্জনক ছিল । পথের ধারে ধারে যে সব বন ছিল সেই সব 
বনে প্রচর দস্তা আর বাঁক্ষল ও দৈত্য দানব থাকত। ৰ 

কিন্ব থিসিযাঁস বলল, আমি স্থলপথেই যাঁধ। আর্মি হব বীব হার্ষিউলেস। । 
আমি কোন বিপদকে গ্রাহা করি না। আমি গ্রীস দেশে গিয়ে "সমস্ত দস্থা 
আব রাক্ষল খোক্ষপদের অতা'চার থেকে মুক্ত করব সে দেশকে । 

বিদায়কালে ছুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল তার মা। তবু পুত্রের বীরত্ব 
দেখে গর্ববোধ করতে লাগল । 

থিলিয়াসি স্তধু স্থদপথেই গেল না, সবচেয়ে বিপজ্জনক পথটা "ধরল সে। 
আর্গলিসের পূর্ব উপকূল দিয়ে এক অরণ্যসন্কুল পার্বতাপথ ধরল সে। কিছুদূর 
যেতেই পেরিফেটিস নামে এক নাকরা ডাকাতদের সঙ্গে দেখা হলো তার। 
একট! লাঠি নিয়ে বিনিয়াসকে মারার জন্য তেডে এন পেরিফেটিস। 
থিসিয়াসের মাথাটাকে লক্ষ্য করে লাঠির খাঁ মারতে লাগল । কিন্ব সে লাঠির 
ঘা একটাও লাগল না ধিসিয়াসের গায়ে বা মাথায়। প্রথমটায় সে মুক্ত 
তরবারি হাতে দাড়িয়ে পেরিফেটিসের লাঠির ঘা গুলোকে এড়িয়ে যেতে লাগল। 
পরে সে একফাকে তার তরবাঁরিটা আমূল ববিষ়ে দিল পেরিফেটিসের পেটে। 
পেরিফেটিস মানা! গেলে তাঁর লাহি আর পরিধানের তালুকের চামড়াটা নিঙ্গে 
চলে গেল। 



৬ থীকপুরাণ কথা 
এরি নিজেকে হাকফিউলেলের মত তাঁবতে লাগল থিসিয়াম। এরপর সে 

কোরিন্থ প্রণালীতে গিয়ে পৌছল। যেখানে পিনিস নামে দৈত্যাকার 
এক অত্যাচারী থাকত। ভঙ্ে তার কাছে কোন লোক যেত না। সে কোন 
লোককে কাছে পেলেই ছটো পাইন গাছকে হইসে তার মাঝখানে তাঁকে বেঁধে 
গাছছুটোকে ছেড়ে দ্রিত। তখন লোকটার হাতপাগুলো দেহ থেকে ছিন্নভিন্ন 
হয়ে উড়ে যেত। 

সব কিছু জেনেও থিসিয়াস তার কাছে গেল। তারপর থিসিয়াসকে 
শিনিস সেইভাবে বাঁধতে গেলে থিসিয়াপ তাকে লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী করে 
তাকে সেইভাবে বেধে গাছছুটোকে ছেডে দ্রিল। তখন মিনিসের দেহটা ছিন্ন 
ভিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেল এখানে সেখানে । _ 

এরপর কোঁরিন্থে একটি তয়স্কর বন্য জন্তকে বধ করল থিসিয়াস। জন্তটা 
মাঠের সব ফসল নষ্ট করে দ্িত। প্রথমে সেখানকার অধিবাসীরা থিসিয়াসকে 
সাবধান করে দ্বিল সে যেন মেগাঁরার পথে না যাঁয়। সেখানে স্বেইরণ নামে 
এক দৈত্য আছে। 

স্বেইরণ সমুক্রের ধারে একটা উ“টু পাহাডের চুভার উপর বসে থাকত। পাশ 
দিয়ে কোন পথিক গেলেই মে তাকে ধরে এনে তার পা ধুয়ে দিতে বলত। 
পথিকট! তার পা ধুয়ে দিতে গেলেই সে তাকে লাথি মেরে সমুদ্রের জলে ফেলে 
দিত। থিসিয়াস ইচ্ছা করে সেই পাহাড়ের উপর চলে গেল। তারপর 
দেত্যট! তাকে প? ধুয্ে দিতে বললে থিসিয়াস তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। 
দৈত্যটার মৃতদেছট1 একটা পাথর হয়ে পড়ে রইল সমুদ্রের জলে | 

এরপন্স থিসিয়াস চলে গেল এলুইপসিস নামে একটা জায়গায় । সেখানকার 
অধিবাসীরা সামিক়ন নামে একটা দৈত্য সগ্থন্ধে সাবধান করে দিল তাকে । 
সাঞ্সিয়ন যখন তখন্.ঘে কোন লোককে ধরে তার সঙ্গে কুত্তি লডতে বলত। 
আর কেউ তার সঙ্গে কুস্তি লডতে গেলেই আর জীবিত ফিরে আসত না। 
থিপিয়াস প্রথমে সেখানকার বাজবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে পাঁনাহাব সেরে 
নিল। তারপর সান্সিয়নকে কুস্তিতে আহবান করল। কিন্তু সার্সিয়নকে 
কায়দ! করে ধবে এমনভাবে ফেলে দ্দিল যাতে সে আর উঠতে পারল ন!। 
সাপিয়নকে এইভাবে অনায়াসে বধ করায় সেখানকার অধিবাশীরা তাকে সে 
দেশের বাঁজা করতে চাইল । এত বড় এক অত্যাচারীর কবল থেকে যুক্ত হয়ে 
ইাঁপ ছেড়ে বাঁচল তারা । কিন্তু থিনসিয়াম বলল তাকে এথেন্স যেতে হুবে। 

তার আর দেবি করলে চলবে না । 
এখেনস যাবার পথে প্রোকান্তেস নামে আর এক দানবের সম্মুখীন হলে। 

থিসিযাস। সে কোন নিরীহ পথ্থিককে দেখতে পেলেই আদর করে তাকে তার 
ঘবের মধ্যে নিয়ে যেত। পথিকের চেহারাটা যর্দি বেটেখাঁটো হত তাছলে তার 
ঘরে পাত্তা ছুটো বিছানার মধ্যে বড় বিছাঁনাটায় শুতে দিত। বিরাট বড় 
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বিছানায় একটা! বেটেখাটো মানছুধ গুলে বিছানাটার অনেকখানি খালি পড়ে 
খাকে। প্রোকান্তেম তখন বড় বিছানায় শুয়ে থাকা সেই বেঁটেখাটো। 
মাছুষটাকে .টেনে কাড়াবার জন্ত ছাত-প1 টানাটানি কৰে ছিড়ে দিত। ফৰে 
পথিকটি মারা যেত। 

প্রোকান্তেম খিসিয়াসকে এমনি এক সাধারণ পথিক ভেবে তার বাঁড়িতে 
আদর করে নিয়ে গেল। থিসিয়াসের চেহাবাট1 বেশ লর্ঘা-চওড়া বলে তাকে 
ছোট বিছানাটায় শুতে বলল। থিসিয়াস তখন তাকেই জোর করে ছোট 
বিছানাটায় শুইয়ে দিয়ে তাঁরই কুড়ুল দিয়ে তার হাত প! কেটে দ্দিল। এট্তারে 
শোচনীয় মৃত্যু ঘটল প্রোকান্তেসের | 

এথেন্স যাবার আগে সেফিপাস নদীর ধারে একদল ভদ্র ও বন্ধুতাবাপক্ন 
লোকের সঙ্গে দেখা হলো থিপিয়াসের । তারা তার গা! হাত ধুয়ে দিয়ে তাকে 
প্রচুর পানাহার দিয়ে পরিতৃপ্ধ করল। তার উদ্গেশ্টসিদ্ধির জন্য দেবতাছের 
উদ্দেষ্টে পশুবলিও দিল । 

এদিকে এথেন্সে ঢুকেই থিসিয়াস দেখল সেখানকার অবস্থা খুব খারাপ, 
প্রকাশ্য বাজপথে হাঙ্গামা। চারদিকে বিক্োহ, অনাচার । বাজে আইন- 
শৃংখল! সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত । শুনল তার বাবা রাজ! ঈঙ্জিয়]স বৃদ্ধ হওয়ায় তার 
ভ্রাতৃদ্পুত্বরা জোর করে রাজ্যের শাননভার কেড়ে নিয়েছে। রাজা ঈীজিয়াম্ 
রাজপ্রাসাদেই প্রায় বন্দী হয়ে আছে। মিডিয়া নামে রাজার এক ভাইঝি 
তার স্বামী জেমনের কাছ থেকে চলে এসে যাছুবিষ্যার ঘ/রা রাজাকে বশ করে 
রেখেছে । 

মিডিয়া ভবিষ্ততের কথাও তার যাছুবিষ্ভাবলে জানতে পারত। সে ঘুঝতে 
পারল থিসিয়াল বড় হয়ে তাব বাবার রাজা নেবার জন্য আসছে। স্থতরাঁং 
তাদের আর কতৃ তথ চলবে না। তাই দে কৌশলে বিষপ্রয়োগে ধিসিয়ামকে 
হত্যা করার এক চক্রান্ত করল । সে বুদ্ধ রাজাকে মিথ্যা করে বলল, এক 
বিদেশী বীর যুবক তার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে। তাই মে এলেই তাকে 
এই বিষমিশ্রিত মদদ পাঁন করতে দেবে। 

কিন্তু বীর বিচক্ষণ থিপিয়াস প্রাসাদে পৌছেই মিডিয়ার চক্রাস্তের কিছুটা 
আভাস পেল। রাজা ঈজিয়াসের সামনে যেতেই যখন তাকে সেই বিষমেশানে! 
মদের গাঁসটা খেতে বলা! হলো! সে তখন সঙ্গে পঙ্গে তরবারি বার করে মদের 
গরালটা লাখি মেরে ফেলে দিল। 

মিডিয়া বেগতিক দেখে তাঁর দ্াগনচালিত রথে করে পালিয়ে গেল আকাশ- 
পথে। ঈজিয়াদ খিসিয়ামকে দেখেই বুঝতে পারল এই বীর যুবকই তার পুঞ্জ। 
খিসিয়াসও তার সব পরিচয় দান করল। পিজাপুত্রের মিলন হলো! । 

বিসিয়্াস প্রথমে পারা বাজ্যে দুষ্কৃতকারীদের দমন করে দর শান্তি ও 

শৃংখল৷ স্বাপন করল। তারপর প্যাপাটিভস্ নামধারী ঈজি্াসের ভ্রাতৃপ্ুজছের 
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এথেকা থেকে তাড়িয়ে দিল । সমগ্ত অত্যাচার অবিচার হতে মুক্ত হয়ে এখেন্স- 

বাঁসীরা আয় জগ্পকার করতে লাগল থিপ্সিয়াসের । এমন বীর মহাচিভব পুত্রের 

জনক হিসাবে রাজ! ঈজিয়াসকে আবার তারা ভক্তি শ্রন্ধা করতে লাগল । তার 

আনুগত্য আবার স্বীকার করল। 

কিন্ত আর একটা নতুন বিপদ দেখা দিল। ম্যারাথনের একটা ত্যঙ্কর 
যখড সারা দেশ জুডে ভয়ঙ্কর তাঁগুব চালিয়ে বেডাত। মাঠে মাঠে ঘুরে 
বেডিয়ে চাষীদের চাষ করতে দিত না। স্রেই দ্ববস্ত দৃধর্ঘ ষাঁডটার কাছে 

কেউ যেতে পারত না । অনেক শিকারী ষীভটাঁকে ধরে বাঁধা বা অস্ত্াঘাতে 

ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে । কিন্ত তা করতে গিয়ে কেউ কেউ হয় মারা 

গেছে, আবার কেউ বা গুরতবভাবে আহত হয়েছে । থিসিয়াস একা গিয়ে 

ষযখডটাকে তার গুহা থেকে বাঁর করে ধরে প্রকাশ্ঠ বাজপথে সকলেব চোখের 

সামনে ঘোরাল। তারপর দেবত।দের নামে বলি দিল । 

এবপর থিনিয়াসকে এমন একটা ছঃসাহুসিক কাজ করতে হলো যার জন্য 

তার দেশের লোক কোনদিন ভুলবে না তাঁকে, দেশেব ইতিহাসে ও গানে গল্পে 

ও গাথায় তার নাম চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে যাব জনা | 

কিছুকাল আগে ক্রীটের রাজা মাঁইনসেব পুর এাণ্ডেজীযস ক্রীটদেশে নিহত 

হয়। লোকে বলে এ্াগ্ডেজীয়ম এথেন্সেব খেলোপ্নাড আর বায়ামবিদদের 

পরাজিত করে বলে সেই রাঁগে এথেশ্সের লোকেরা তাকে হুতা1 কবে। তখন 

ক্রীটের বাজ] মাইনস পুত্রহত্যাব প্রতিশোধ নেবাব জন্য এথেম্স আক্রমণ করে । 
এই যুদ্ধের ফলে এক সন্ধি হয় উভগ্মপক্ষে। মাইনস বলে, ক্রীটদেশে 

মাইনটার নামে এক নররাক্ষদ আছে। তাব অর্ধেকটা পশুর মত আব অর্ধেকটা 
মান্গষের মত। ন'বছর অন্তর অন্তর সাতজন করে বলিষ্ঠ যুবক ও সুন্দরী 
যুবতীকে এথেন্দ থেকৈ পাঠাতে হবে । সেই পালা এবাব এসে গেছে। 

একথ! থিসিয়াপ শ্থনে বললঃ আমি যাব । আমি এবার ঘুবক যুবতী দলের 
নেতৃত্ব করব । 

ঘিসিয়াসের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠল এখেন্সবাসীরা । 

ভার! ভাবল থিলিম়াস গিয়ে নিশ্চয় এই ত্বণা ও ভয়াবহ প্রথাব চির অবলান 

ঘটাবে । বিস্ত থিমিয়াসের বাবা বৃদ্ধ ঈজিয়াস একথা শুনে ছুংখে ভাবাক্রাস্ত 
হয়ে উঠল । তবু দেশের মঙ্গলের জছ্া পুত্রকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিল' 
ঈজিয়াস। ৃ 

ওর! একটি জাহাজে গিয়ে চড়ল। সে জাহাজের পালটা ছিল বিষাধস্ুচক 
কালে! বডের। ঠিক লে! ওর! যদি কোনরকমে নিরাপদে ফিরতে পারে 
তাঁছলে ওর! যেন ক্রীটের উপকূল থেকে একট! সাদা পাল জাহাজে টাজিছে 
যায়। তাহলে দুর থেকে তা৷ দেখে এখেক্সবামীৰ! আশ্চর্য হবে। স্বস্তির নিশ্বাস 
ফেলে বাবে তারা! । 
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অনুকূল বাতাস পেয়ে ওদের জাহাঁছটা খখাসময়ে ভ্রীটের উপকূলে গিয়ে 

পৌঁছল । সেখানে গিঁয়ে ওরা শুনল, মাইনটার নামে সেই নররাক্ষসটা! থাকে 
পার্ধত্য অঞ্চলে এমন এক গুহার যধো দেখানে যাবার পথটা গোলোঁক 

ধীঁধায় ভরা? এ পথটা নাঁকি ডেডালাস নামে এক কুশলী শিল্পী অনেক দিন 
আগে করে। ডেডালাস নাকি মান্ভষের ওড়ার জন্য পাখা তরি করতে পারত | 
সে দুটো পাখা তৈরি করে যাঁহযের ছই কাধে এমনভাবে জুভে দিত ঘাঁতে সে 
্বচ্ছন্গে উডতে পারত ইচ্ছামত 1 কিজ্ধ তাঁর ছেলে আইকারাঁস একবার সেই 
পাখায় ভর দিয়ে অহস্কারে ঘত্ত তয়ে আকাশের অনেক উপরে উড়তে উডতে 

হুর্ষের কাছাকাছি চলে যায় । তখন স্ছর্ষের উত্তাপে তার দেহটা ঝলসে পড়ে যায় 
এক সমুদ্রের জলে । তাই থেকে সেই সমৃত্রেব নাম হয় আইকারিয়ান। যাই 
হোক আইকারিয়াসের যুতদেহ সমূদ্রেষ জলে ভেসে বেভাতে থাকে । পরে 
হাফিউলেস তা দেখতে পেয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে গিষে এক জায়গায় সমাধিস্থ 
করে। এজন্য কৃতজ্ঞতাঁবশত: ডেডালাঁস হাঞ্িউলেসেব জীবদ্ষশ (তেই তার এক 
প্রত্িষূত্তি নির্মাণ কবে ইতালির পিসা নগবে স্থাপন কবে । 

থিসিয়াস প্রথয়ে তার দলেব লোকদের নিষে রাঁজা মাইনসেব সঙ্গে 
দেখা করল । থিসিধাসকে দেখে খুশি হলো বাঁজা মাইনস । এথেন্সের রাজপুত্র 
তার প্রতিশোঁধবাসনাঁর বনি হিসাবে নিজে এসেছে এবং প্রথমে সে নেই 
নবরাক্ষসের সন্মুখীন হতে চাইছে । খিসিযাসের বীরতপূর্ণ কথা শুনে মুগ্ধ হলো 
মাইনস । 

সঙ্গে সঙ্গে থিসিয়াসের বলিষ্ঠ ও স্বদর্শন চেহারাটা দেখে তার পাথরের মত 
শক্ত অস্তবটাও গলে গেল। সে থিসিয়াসকে বাববাব অনুরোধ করল, যাবার 
আগে একবার ভেবে দেখ । পরে ফেরার কোন উপাপ্প থাকবে না। ওখানে 

যেযায লে আর কখনে! ফিরে আসে না। তোমাকে সেখানে যেতে হলে 
সম্পূর্ণ এক] এবং উলঙ্গ অবস্থায় যেতে হবে | সেই জঙ্ঞটা সেখানে কোন মাচষ 
গেলেই তাঁকে জীবস্ত ছি'ডে টুকরো টুকবেো করে “ফলে । যদিও কোনরকমে * 
তার হাত থেকে পবিষ্তরাণ পাও, সেই অন্ধকার গোলকধীধা থেকে কিছুতেই ঘার 
হতে পাববে না। 

থিসিয়াস তথ বীরের মত বলল, যা হবার হবে । আমি যাব। 
সেই রাতেই থিপিয়াসের যাবার সব ঠিক হয়ে গেল। থিসিয়াসের একটা 

মাত্র ভরপ| ছিল। দেবী আযঞফোদিতের কপা মে লাভ করেছিল । দেবীর 
কপাতেই হয়ত ক্রীটের বাজকন্ক। এবিয়াদনের সদয় দুটি পড়েছিল থিসিয়াসের 
উপর। বীর যুবক খিপিয়াসকে দেখার মে সঙ্গে তাকে অকাল স্বত্যুপণ হাত" 
থেকে বক্ষা করার জন্তু সচেষ্ট ও বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠে এরিয়াদনে | 

সেট ধাতেই গোপনে থিমিক্লাপের সঙ্গে দেখা কবল এরিয়ানে | 
দে ফি করবে দা করবে তার কানে কানে কথা ঘলে নব ঘুবিয়ে দিল । 
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তার ছাঁতে একটা লশ্বা সুতো আর যহাঁমজজপিক্ছ একটা তরবাতি দিয়ে বলল, 
অন্ধকার সুডঙ্গপথে ঢোকার আগে একজাক়গাম়্ স্ুতোটা জভিয়ে রেখে ঢুকে 
যাবে । তারপর মাইনটরের কাছে গিয়ে এই তরবারিটা বপিয়ে দেবে তার 
বৃুকে। তারপর এই ক্ুতোটা ধরে ধরে পথ চিনে ফিরে আসবে । 

এইভাবে অস্ত্র ও উপায়ের দ্বার! সঞ্জিত হয়ে যথাসমক্সে মাইনটরের কাছে 
যাবার জন্ত রওনা হলো! থখিসিয়াস । গোলকধাধার মুখটায় ঢোকবার সময় 
তার দলের ছেলে মেক্সেরা কাদতে লাগল। তাদের মনে হতে লাগল 
থিসিয়াস যেন অন্ধকার স্থৃডজের মধ্যে চিরদিনের মত ঢুকে গেল। আর 
কোনদিন বেরিয়ে আসবে না। 

স্থডল্গপথটা ধরে কিছুটা! এগিয়ে যেতেই থিপিয়াস মাইনটরের গর্জন শুনতে 
পেল। মে গর্জনের শবে সমগ্র পার্বত্যদেশটা কেপে উঠল ভয়ঙ্কবভাবে। 

মে গর্জন থিসিয়াসের দলের ছেলেমেয়েবাঁও শুনতে পেল। তারা ভাবল, ওই 
অন্ধকাব সুডজপথের মধো তাদেরও ঢুকতে হবে। আমলে ওটা যেন বিশাল 
কবর যাব মধ্যে তাদের জীবন্ত অবস্থায় ঢুকতে হবে একে একে । 

কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাইনটব নামে সেই নররাক্ষসটাকে বধ কবে 
তাঁর অপেক্ষমান সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল থিসিয়াস। তার কণ্ঠম্বর শুনে 
আশ্বস্ত ছলো তারা । থিসিযাসের তরবারিটা মাইনটরের রক্তে রাঙ্গা ছিল 
তখনো । 

থিসিয়াস এসেই এবিষাদনেকে জড়িয়ে ধরল । বলল? এ জয় তোমার 
এরিয়াদনে । তুমি ছাড| কিছুতেই এ কাজ আমার পক্ষে কবা সম্ভব হত না । 

এরিখাদদনে বলল, কিন্ত আবেগ প্রকাশের সময় এটা নয় । তোমরা এখনি 
গিয়ে জাহাজে উঠে জাহাজ ছেডে দাও । তা না হলে বাবা তোমাদেব 
সবাইকে মেরে ফেলরে । আর দেশে ফিরে যেতে হবে না। 

ওরা জাহাজে গিষে উঠলে এবিযাদনেও ওদেব সঙ্গে গেল। থিসিয়াসকে 
বলল, আমাকেও সঙ্গে নিযে যাও। আমিযা করেছি বাবা ঠিক জানতে 
পেরে যাবে। 

বাজ মাইনম বাত্রিশেষে ঘুম থেকে উঠে শুনল থিসিযাপ তার মেয়ে 
এবিয়াদনেকে নিষে পালিয়ে গেছে এথেন্ে। 

থিসিয়াস এরিয়াধনের ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করবে বলেই ঠিক 
করেছিল । ওরা! দুজনে তাই জানত । কিন্ত হঠাৎ এক বাজিতে এক স্বপ্ন 
দেখে চমকে উঠল থিসিয়াস। তার মতের পরিবর্তন করতে বাধ্য হুল] । 
সবপ্রের মধ্যে এক দৈববাণী শুনল থিলিয়াম। শুনলঃ কোন মরণশীঙ্গ মানুষের 
স্ত্রী ছবে না এবিয়াদনে । কোন একজন দেবতা তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবে । 

এই দৈববাণী শুনে তার মন না চাইলেও ঘুষস্ত এরিয়াঁ্দনেকে একটি নির্জন 
স্বীপের কূলে রেখে জাহাজ ছেড়ে দিল খিসিয়াপ | চৌখের জল ফেলতে ফেলতে 
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নিজের মনে যনে বলল, তুমি আমাকে চাইলেও আমি তোমাক যোগ্য নই, 
কারণ আমি পামান্ত একজন মরণশীল মাচুষ। তুমি দেবভোগযা এফ তাগাবতী। 
দ্বীপটার নাম ম্যাক্স | 

এদিকে এরিয়াদনে খুম থেকে উঠে ননেখল থিসিয়ান তাকে ঘুমস্ত অবস্থায় 
্যাক্সস দ্বীপে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। ঘাঁকে সে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে 
বাঁচিয়েছে, যাকে সে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসেছে সেই থিসিয়াম তার 
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা! করেছে। ন্ৃতবাং এ জীবন আর সে রাখবে লা। 
আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থির কবে ফেলল মে। কিন্ত সহসা! সেখানে বেকাস 
নামে এক দেবতার আবির্ভাব হল । তিনি এবিয়াদনেকে ভালবেসে আলিঙ্গন 
ও চুম্বন করেন। তার সব ছুঃখ ভুলিয়ে দেন। 

এদিকে থিসিয়াপ এরিক়াদনেকে ত্যাগ করে মনের ছুঃখে তার বাবার 
কথাটা! ভুলে গিয়েছিল | তাদের জাহাজে সেই কালো পালটাই রয়ে গিয়েছিল । 
পেটা নরিয়ে তার জায়গায় সাদা পাল খাটাতে ভূলে গিয়েছিল । অথচ তার 
বৃদ্ধ বাবা ঈজিয়ান প্রত্যাবর্তনরত জাহাজের সাদা পালট! দেখার জন্য এথেন্সের 
সমুত্রকুলে একট! পাথরের উপর বসে থাকত। কিন্তু একদিন যখন দেখল 
কালো পাল তুলেই ফিরে আসছে জাহাজ তখন ভাবল তাহলে অবশ্থই মৃত্যু 
ঘটেছে খিসিয়াসের । শেষ পর্যস্ত আর অপেক্ষা করতে পারল না ঈজিয়াস। 
সেই পাথরের উপর থেকেই যৃছ্ছিত হয়ে পডে গেল সমূত্রের জলে । 

খিসিয়া ফিরে এসেই বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে মর্মাহত হল। 
এরিযকাদনের বিচ্ছেদবেদনায় তাব বিজয়গর্বের অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । 
সেই বিজয়ের গর্ব ও আনন্দের যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল তা পিতার মৃত্যুসংবাদে 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। 

দুঃখভাবাক্রাস্ত হৃদয়ে সিংহাননে বমতে হলে! থিসিয়াসকে ৷ অল্প দিনের 
মধ্যেই হ্বশাসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করল সারা দেশে । কিন্তু আবার 
যুদ্ধবিগ্রছেও জড়িয়ে পড়ল | আমাজন নামে নারীবাহিনীর সঙ্গেও যুদ্ধ হল তার। 
তবে তার বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করল আমাজনের রাণী হিগ্নোলিতে । 

কিন্ত ছিগোলিটাঁস নামে একটি পুত্রসস্তান রেখে অল্লকালের মধ্যেই মার! 
গেল হিগোলিতে । তখন খিসিয়াস আবার ঘটনাক্রমে ক্রীটের বাজ! মাইনসের 
ফেডর! নামে আর এক মেয়েকে বিয়ে করে। 

এদিকে তার বোনের জন্য হ্বামীকে ক্ষমা করতে পারেনি ফেড়া । তার 
ধারণা ছিল থিসিয়াল এবিয়াদনেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোথাও হত্যা 
করেছে, তারপর হ্বপ্নের কাহিনী গ্রচার করছে। তাছাড়া! সপত্বীপুত 
হিগ্সোলিটাসকে দে মোটেই সঙ্ধ করতে পারল না। একদিন তার নামে 
থিসিয়ামকে এক গুরুতর অভিযোগ করতেই থিসিগ্নান অভিশাপ দেয় 
(হিম্সোলিটামকে ৷ অধিলগ্ে চলত্ত রথ থেকে পড়ে মার! ঘাঁয় সে। তখন পিছের 
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'কুপ আর ফেন্ছাপ় চক্রান্ত বৃঝতে পারে খিনিয়াম। এমন সময় অকতজ 
দেশবাসীও হঠাঁৎ বিরূপ হয়ে গঠে তার উপর | তখন মনের ছংখে বাঙ্গা ছেড়ে 
এক নির্জন ঘ্বীপে গিয়ে বাস করতে থাকে খিসিয়াম। মেখানে এক শত্রুর 
বিশ্বাসঘাতকতাক় মৃত্যু ঘটে তার। পরে তার দেহভম্ম এথেব্দে এনে তার 
স্মতিরক্ষার্থে এক মন্দির নিত্সিত হুয়। 

গিলোমেলা 

এথেন্স শহরের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রপস্এর পৌত্র প্যাত্ডিয়নের ছুটি মেয়ে ছিল। 
তাদের নাম ছিল প্রোকনে আর ফিলোমেলা । প্যাপ়্িনের বাঁজত্বকাঁলে 
সারাদেশে যত সব বর্বর আদিবাসীদের অত্যাচার দারণ বেড়ে যায়। তখন 
থেসের দুর্ধর্ষ রাজা তেরেউসকে আমন্ত্রণ করে প্যাগ্ডয়ন। তেরেউন সমস্ত 
বর্ষর উপজাতিদের রাজ্যের সীমানা থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন বাজ! 
প্যাপ্ডিয্ন তেরেউসের প্রতি কতজ্ঞতাঁবশতঃ তেরেউদকে তার এক কন্ঠাকে 

সম্প্রদান করতে চায়। দুটি কন্যার মধ্যে একটিকে গ্রহছণ কবতে পারে 
তেরেউস। 

২ তেরেউম তার বড রাজকন্া প্রোকনেকে স্ত্রী হিসাবে মনোনীত করল। 
যথাঁসমগ্সে বিবাহকার্য অনুষ্ঠিত হলো । কিন্ত বিবাহবাসরে কতকগুলি কুলক্ষণ 
দেখা গেল। দেবতাদের মধ্যে একমাত্র যুদ্ধের দেবতা এ্যারেস ছাড়া আর কোন 

দেব বা দেবী এলেন না অনুষ্ঠানে । বিবাহের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছাইমেন বর- 
কনেকে আবাদ. করতে এলেন না। তাছাডা হের! নিজ্জে এলেন না বা তার 

কোন সহচরীকে পাঠালেন না। বিয়ের শ্বত রাতে সর্বক্ষণ ছাদের উপর পেঁচা 
ডাকতে লাগল । কিন্তু এই সব কুলক্ষণ দেখেও তার কোনরূপ চৈতন্য হল না। 

প্লোকলেকে বিয়ে করেই তার দেশে ফিরে যায় তেরেউস। কিছুকালের মধ্যে 
একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল প্রোকলে। তার নাম বাখা হল ইটিস। 

আসলে থে.সীয়রা ছিল আঁধা ত্য আধা বর্ষর জাতি। তাদের আচার 
আচরণ ও জীবনযাত্রা গ্রণালী মোটেই ভাল লাগত না প্রোকনের। কয়েক বছর 
কোন রকমে কাঁটাবার পর ঠাপিয়ে উঠল প্রোকনে। সে একবার তার বাপের 

বাঁড়ি বেড়াতে যেতে চাইল । কিন্তু তেরেউন যাবার যত দিল না। তখন 
প্রোকনে বলল, তাহলে আমার বোন ফিলোমেলাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থ! 
করেো। তাকে অনেকদিন দেঁথিনি। সে এখানে কিছুদিন থাকলে আমার 
মনটা শাসক ও অস্ত হবে আনকখানি | 

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মনে ধরল তেবেউসের | সে সঙ্গে সঙ্গে বাজী হয়ে গেল। 
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শধু তাই লয়, সে বলল সে নিজে এথেদ্দে গিয়ে ফিলোখেলাকে নিয়ে আনবে । 
এ কথায় খুবই খুশি হলো প্রোকনে। 

জাহাজে করে একদিন সত্যি সত্যিই এখেন্দের পথে রওনা হলো ত্বাজা 
'তেরেউস । “যথাসময়ে সেখানে গিয়ে দেখল ফিলোমেলার তখনো বিয়ে হয়নি । 
অথচ সে পুর্ণযৌবনপ্রীপ্ত হয়েছে । তেরেউনের কাছ থেকে সব কথা শুনে 
আপত্তি জানাল বৃদ্ধ রাজা প্যাণ্ডিয়ন। প্রোকনে কাছে না থাকায় ফিলোমেলাই 
তার সব অপতান্সেহটুকু অধিকার করে আছে। ফিলোমেলা এখন তার 
নয়নের মণি। তাকে না দেখে থাকতে পারবে না সে। অসু প্রোকনের কথা 
ভেবে অবশেষে রাজী হলো! রাজ প্যাগ্ডিয়ন । বলল, ঠিক আছে নিয়ে যাও। 
তবে শপথ করতে হুবে তুমি ফেলোমেলাকে সব বিপদ থেকে মুক্ত করবে । 

শপথ করার পর ফিলোমেলাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তনযান্্! শুক্ক করল তেরেউন। 
পূর্ণযৌবনা ফিলোমেলাকে দেখে জাহাজের মধ্যেই কামাবিষ্ট হয়ে পড়ল 
তেরেউস | মনে মনে স্থির করল দেশে নিয়ে গিয়ে প্রোকনেকে ছেড়ে এই 
ফিলোমেলাকেই বাণী করবে সে। 

জাহাজের মধ্যেই ফিলোমেলার কাছে প্রেম নিবেদন করল তেরেউম। 
কিন্ত প্রথম প্রথম তেরেউসের আমল অভিসান্ধর কথা ঘুঝতে পারণ না 
ফিলোমেলা । তেবরেউমও বেশীদূর এগোল ন জাহাজের মধ্যে। কিন্ত জাহাজ 
থেকে নেমে থে,স দেশের গভীর অরণ্য অঞ্চলে পৌছে নিজমৃত্তি ধারণ করল 
তেরেউস। সে স্পষ্ট ফিলোমেলাকে বলল, আমি তোমাকে বিয়ে করে এই 
দেশেই রেখে দিতে চাই । প্রোকনের পরিবর্তে তুমিই এখন থেকে হবে আমার 
রাণী। বিয়েব আগে প্রোকনের পরিবর্তে তোমাকে বাছাই করলেই ভাল 
করতাম । তুমি তার থেকে ঢের বেশী স্থম্বরী। 

তেরেউসের পায়ের উপর পড়ে অনেক অনুনয় বিনয় করল ফিলোমেপা । 

তাকে ছেড়ে দিতে বলল। তেরেউস তখন তার তরবারি কোষমুক্ত করে 
বলল, আমার কথায় রাজী না হলে তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এখনি । 

তবু, তার আস্থবিক প্রেমের কাছে মাথা নত করল না! ফিলোমেলা। 
তেরেউসকে স্বামী বলে স্বীকার করতে পারল না। বারবার শুধু নিজের মুক্তি 
প্রার্থনা করতে লাগল । 

তখন তেরেউস রেগে গিয়ে ভার তরবারি দিয়ে ফিলোমেলার জিবটা কেটে 
দিল। তারপর তাঁকে সেই গভীর বনমধ্যস্থিত একট! কারাগারে বন্দী করে 
রাখল । তারপর রাজপ্রামার্দে ফিরে গিয়ে প্লোকনেকে বলল, তোমার বোন 
'ফিলোমেলা আর কাব! ছুজনেই মারা গেছে। প্রথমে ফিলোমেলাই মারা যায়। 
তারপর সেই মৃত্যুসংবাদ শুনে তোমার বৃদ্ধ বাবা মারা যান শোকে । 

এদিকে জিবটা কেটে নেওয়ায় তার বাঁকশত্তি একেবারে হারিয়ে ফেলল। 

কাউকে কোন কথ! জানাবার কোন উপায় খুজে পেল না। তাছাড়া 



২৪, গ্রীকপুন্থাণ কথ! 

কারাগারের প্রহরীর! সকলেই তেরেউদের লোক । 
অবশেষে অনেক ভাবনা চিন্ত। করে একটা উপায় খুঁজে পেল ফিলোঘেলা । 

পে শুচীশিল্পের কাজ জানত! একট! কাপড়ের উপর নীল বড়ের সুতো দ্দিয়ে 
সে সব কথাগুলো! বুনল তার দিদি প্রোকমেকে জানাবার জন্য'। তাঁরপর 
প্রহরীদের মধ্যে একজনকে অনুয় বিনয়ে বশীত্কৃত করে রাণী প্রোকনের কাছে 
সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিল । 

তার বোনের এই ছুর্শা আর লাগুনার কথা জানতে পেরে রাগে ছুঃখে 
পাগলের মত হয়ে ঠোল প্রোকনে । তখন রাজবাড়িতে বাজা তেরেউন ছিল 
না। কফি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল। এই স্থঘোগে সে প্রাসাদ 
থেকে বেরিয়ে সেই বনমধ্যস্থ কারাগারে নিজে গিয়ে মুক্ত করে আনল 
ফিলোমেলাকে । ছুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগল আকুলভাবে। 
প্রোকনে ঘুঝল তার জন্যই তার বোন ফিলোমেলার এই অবস্থা । 

ওরা যখন দুই বোনে বাজপ্রাসাদে ঢুকতে যাবে এমন সময় প্রোকনের 
শিশুপুত্র ওদের দিকে এগিয়ে আঁসছিল। ইটিসের চেহারাটা অনেকটা তার 
বাবা তেরেউসের মত । তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রোকনের তেবরেউমের কথা 
মনে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার রক্ত গরম হয়ে গেল। তেরেউসের 

উপর চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য তার আপন সস্ভতানকে হুত্যা করল, 
তারপর তেরেউস বাড়ি ফিরলে সেই মাংস রাঙ্না করে তেরেউসকে খাওয়াল 
প্রোকনে। 

তেরেউসকে কিন্তু কোন কথাই বলল ন। প্রোকনে । তেরেউন যখন খেতে 
বসেছিল তখন সহসা ফিলোমেলাকে তার সামনে দেখেই চমকে উঠল সে। 
কারাগার থেকে কিভাবে এল সে! তার উপর প্রোকনের মুখের অবস্থা! দেখে 
সব কথা বুঝতে.পারল সে। বুঝল প্রোকনে তার পাপকর্মের সব কথা জেনে 
গেছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে ছবোনকে একসঙ্গে হত্যা করার জন্য মুক্ত 
তরবারি নিয়ে তেড়ে গেল তাদের দ্বিকে । কিন্তু তার আগেই ওর]1 ছুবোনে ছটো 
জ্বলস্ত মশাল দিয়ে গোট। প্রাসাদটায় আগুন ধরিয়ে বনমধো ছুটে পালাল । 
রাজ! তেরেউসও ওদের পিছু পিছু ওদের হত্যা করার জন্য ছুটতে লাগল । 

এমন সময়ে এক দেবত! এসে ওর্দের তিনজনকেই তিনটি পাখিতে পরিণত 
করলেন। প্রোকনে হলে! একটি চাতক পাখি, ফিলোমেল! হলো! একটি 
নাইটিঙ্গেল আর তেরেউস হলে! লম্বা ঠোঁটওয়ালা এক শিকারী বাঁজপাখি। 
চাতক আর নাইটিঙ্গেল পাখির কঠে তাই চিরছুঃখের ও চিরঅশাস্ত বেদনার 
এক অকক্ষণ হুয় সব মময় লেগে আছে । আর ওদের পিছু পিছু একটা হিং 
বাঁজপাখি ওদের তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে । 



থীবসদের কাহিনী 
ক্যাডমাস 

কথিত আছে টায়ারের যুবরাজ ক্যাডমাস গ্রীসঘেশে চিঠির প্রবর্তন করে। 
যে ঘটনা তাকে দেশ ছাড়া ও ঘরছাড়া করে এনে কত নদী সমুদ্র পার করে 
দিক হতে দিগন্তের পথে নিষ্কে যায় সে ঘটন] বড়ই অন্তুত। : 

টায়ারের রাজ এজিনরের ছিল তিন ছেলে আর এক মেয়ে । তিন ছেলের 
নাম হলো ক্যাভমাস, ফোঁনিক্স আর সিলিক্স আর মেয়েটির নাম ইউরোপা । 
রাজকন্া ইউরোপা ছিল খুবই স্থচ্ছরী। এত হুচ্গরী যে দেবরাজ জিয়াস তাকে 
দেখে ভালবেসে ফেলেন। 

একদিন ইউরোপা যখন সমুদ্রের ধারে এক গ্রাস্তরে তার সহচরীদদদের সঙ্গে 
খেলা করছিল তখন জিয়াস তাকে দেখে তখনি তার সঙ্গে মিলিত হতে চান। 
তিনি সেই মুহুর্তে সাদ ধবধবে অতি সুন্দর এক ষাঁড়ের রূপ ধারণ করে সেই 
মাঠে এসে দাড়িয়ে পড়েন। যাঁড়টাকে দেখে ইউরোপার খুব ভাল লেগে যায় 
এবং সে তার গায়ে গলায় হাত বোলাতে থাকে । তার গলায় ফুলের মাল! 
পরিয়ে দেয়। যাড়টা ইউরোপার ঘাড়টা চাটতে থাকে | 

এইভাবে ষশড়টা ইউরোপাকে সম্মোহিত করে হঠাৎ ঘাসের উপর বসে 
পড়ে আর সঙ্গে লঙ্গে তার পিঠের উপর ইউরোপা! চেপে বসে। তার পিঠে 

উপর ইউরোপা উঠে বসতেই বাঁড়টা উঠে পড়ে ছুটতে থাকে । ইউরোপা ভয়ে 
চিৎকার করে উঠল । কিন্তু কেউ তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। ষাঁড়টা 
তীরবেগে ছুটতে লাগল । কিন্ত ভয়ে চিৎকার করলেও পড়ে যাবার ভয়ে 
ষখড়টার পিঠ থেকে নেমে পড়তে পারল ন|। 

এইভাবে ষড়টা ছুটতে ছুটতে সোজ1 সমুদ্রের জলে গিয়ে ঝাঁপ দিল। 
তারপর সারারাত ধরে সমৃত্রের জল কেটে এগিয়ে যেতে লাগল। সকাল হতেই 
একটি ঘ্বীপের কুলে গিয়ে উঠল। পরে জানতে পারল ঘ্বীপটার নাম ক্রীট। 
সেই ঘ্বীপে উঠেই জিয়াস ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজমৃত্তি ধারণ করলেন । তখন 
ষাঁড়টাকে আর দেখ! গেল না । 

জিয়াস এবার ইউরোপাকে সব কথা খুলে বললেন । বললেন কেন তাকে 
এভাবে এখানে আনা হয়েছে । এমন সময় দেবী খ্যাফ্রোদ্দিতে এসেও 
ইউরোপাকে বোঝালেন। বললেন, তুমি এ দেশেই থেকে যাও । জিয়াসের 
রসে তোমার গর্ভে ছুটি হুসস্তান জন্মগ্রহণ করবে । তোমার নাম অনুসারে 
পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ পরিচিত হুবে। 

এই সব কথা শুনে সেই দ্বীপেই থেকে গেল ইউরোপা । তার গর্তে ছুটি 
সন্তান জন্ম নিল। তাদের নাম হলো! মাইনষ ও র্যাডামানথাস। মাইনস 
পুরাণ--১৬ 



২৪২ গ্রীকপুরাণ কথা 

কীটের রাছা ছিল দীর্ঘকাল ধরে। মৃত্যুর পর এই ছুজনেই নরকে গিস্বে মৃত্ত 
আত্মাদের বিচারক নিষুক্ত হয়। 

এদিকে খেলতে গিয়ে ইউরোপা আর বাড়ি ফিরে না আসায় রাজ! এজিনর 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তার ছেলেদের ও শ্ত্রীকে ডেকে তীব্র ভাষাম়্ 
ভৎ্না করতে লাগলেন। তাঁর তিন ছেলেকে তিন দিকে পাঠালেন 
ইউরোপাকে খুজে বার করার জন্য । তাদের মা! টেলিফাসও ক্যাভমাসের সঙ্গে 
চলে গেল। মেয়েকে হারিয়ে ঘরে থাকতে পারছিল ন! টেলিফাস। 

কিন্ত বোনের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে ফোনিষ্স ও সিলিয্স ছুই ভাইই ক্লান্ত 
ও বিরক্ত হয়ে ছুটি দ্বেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে দিল। কারণ 
তাদের বাবা বলে দিয়েছিল, তোমার বোনের খোজ ন। পেলে আর তোমর! 
ফিরে এসো না। ফোনিক্স যে দেশে বাস করতে থাকে সে দেশের নাম 
ফোনিশিয়া আর সিলিল্সের নাম অনুসারে তার দেশের নাম হয় সিলিসিয়া। 

কিন্তু ক্যাডমাস ও তার মা কোথাও থামল না। তারা সমানে বিভিন্ন 
'দ্বেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল । অবশেষে সামান্থ কিছু অনুচর নিয়ে গ্রীসদেশে 
এসে উঠল ক্যাডমাম। কিন্ত গ্রীদেশেও তার বোনের কোন খেজ পেল না। 

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সব আশা ছেড়ে দিয়ে ডেলফির মন্দিরে তার ভবিষ্যৎ জানতে 
গেল। ডেলফির মন্দির থেকে ভাবিন্তদ্ধাণী হলো» ক্যাডমাস একটি প্রাস্তরে 
একটি গরুকে একা! একা চরতে দেখবে । সেই গকটির সঙ্গে সে যাবে। সেই 
কটি তাঁকে যেখানে নিয়ে যাবে সে সেইখানে থীবস্ নামে এক নতুন নগর 
নির্মাণ করবে। 

মন্দির থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একট! মাঠে একটা গরুকে চরতে 

দেখল ক্যাডমাশ | তাকে দেখে গকুটা হাটতে শুরু করল। তখন ক্যাভমাস ও 

তার সঙ্গের লোকজনও গরুটার পিছ পিছু চলতে শুক করস। অনেক মাঠ ও 

পাহাড় প্রাস্তব পার হয়ে অবশেষে চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেবা! একটা বড় 
উপত্যকায় এসে থামল গকুটা। আকাশের পানে মুখ তুলে তাকিয়ে গরুটা 
স্বাসে ঢাকা মাঠঢার উপর শুয়ে পড়ল। ক্যাভমাস তথন ঘুঝতে পারল এই সেই 
জায়গা । মাঠটাকে প্রণাম করে দেবদত্ত সেই তৃখণ্ডটাকে নিজের ভেৰে 
নগরনির্মাণের কাজে লেগে গেল সে । জায়গাটার নাম বোতিয়া | 

ক্যাডমাসের নগরপত্তনের কাজ হয়ে গেলে দেবী প্যালাস এখেনকে তুষ্ট 
করার জন্ত তার উদ্দেশে কিছু পূণ দিতে চাইল । পৃদ্জার আগে ক্যাডমাষ 
তার লোকদের নিকটবর্তী একটা ঝর্ণার উৎসমুখ থেকে এক পানর পবিস জব 
আনতে বললঃ সে ঝর্ণার উৎসমুখটা ছিল একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে যার 

চারদিকে ছিল স্তাওল! ধরা! কতকগুলো! অতি প্রাচীন ওকগাছ। 

জল আনতে গিয়ে ক্যাডমানের লোকগুলে। গুহার মধ্যে ঢুকল, কিন্তু আর 
রেরিষ্বে এল না| ক্যাডসাদ একটু এগিয়ে যেতেই নতে পেল গুহার ভিতব্থ 



প্রীকপুরাথ কথা য২ও 

ওকে ফ্রোস ফোস.শৰ আসছে আর বেখয়ার মত একটা গ্যান গুহার ভিতর 
খেকে বেরিয়ে এদে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে । আব একটু এগিয়ে গিষ্বে 
ক্যাভছাদ দেখল তার লোকরা সেই গুহার মুখটায় যবে পড়ে আছে। আরো! 
'মেখন একটি! বিরাট ভাগন তার তিন পাটি দাত বার করে বমে আছে। তার 
বিষাক্ত নিঃ্বাস থেকে আগুন ঝরছে। ড্রাগনট! তাঁর লেলিহান জিব বার 
করে ধৃতদেছগুলোর গ! থেকে ঝরে পড়া রক্ত চাটছে। 

ক্যাভমাঁদ তার মৃত লোকদের উদ্দেশে বলল, হয় আমি তোমাদের এই 
স্বত্যুর প্রতিশোধ গ্রহ্ণ করব, না হয় আমিও তোমাদের মত মরব। | 

এই ৰলে সে একটা বড় পাথর নিয়ে ড্রাগনটাকে লক্ষা করে ছু'ড়ে ছবি । 
কিন্ত তার শক্ত আশওয়ালা গায়ে কোন আঘাতই করতে পারল না। শুধু 
ক্কাগনটা রেগে গিয়ে এমন এক গর্জন করল যার ভয়ঙ্কর শব্দে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত 
ছুয়ে উঠল সমগ্র বনভূমি । 

এবার ক্যাডমাস তার বর্শাটা সজোরে ছাড়ে ছিল দ্রাগনটার বুকটা লক্ষ্য 
করে। রর্শাটা তার ঘৃকটা বিস্ত করল। ড্রাগনটা তখন তার কুগুলিপাকানো 
বিরাট দেহটা প্রপারিত করে বিষাক্ত ও জ্বত্ত আগুনের মত গরম নিশ্বাস 

স্থাঁড়তে লাগল । তার চোথদুটো আগুনের মত জ্বনছিল। 
ক্যাডমান এবার তার তরবারিটা কোমুক্ত করে সেই ড্রাগনটার চোয়ালের 

“ভিতর বসিয়ে একটা ওকগাছের সঙ্গে গেঁথে দিল। ' রক্তে তার গাটা ভেসে 

গেল। দেখতে দেখতে ড্রাগনের দেহটা! নিশ্চল হয়ে গেল। ড্রাগনের নিম্পন্দ 
£দবেছটার উপর বিজয়গর্বে উঠে দাড়াল ক্যাডমাস । এমন সময় সে ঘেখল দেবী 
প্যালাস এখেন এসে দাড়ালেন তার পাশে। দেবী ক্যাডমাসকে আদেশ 
করলেন, এঁ মৃত ড্রাগনের দীতগুলে! এইখানে মাটির ভিতর পুতে দাও। 
সেই দাত থেকে এক দুর্ধর্ষ সমরকুশল মানবজাতির উদ্ভব হবে । তাদের ঘারাই 
তোমার উদ্ছেশ্বা সিদ্ধ হবে। 

দেবীর আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার তরবারি দিয়ে মাটি খুঁড়ে ড্রাগনের 
ধ্াতগুলো উপড়ে তা মাটির তিতর পুতে দিল। তারপর মাটি চাপ! দিয়ে 
'ছিল। 

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই জায়গার মাটিটা ফুলতে লাগল। তারপর তান 
(ভিতর থেকে একদল সশহা যোছ! বেরিয়ে এল বিভির রকমের অস্্রশঙ্্ নিয়ে । 
কা দেখে একই সঙ্গে ভীত ও বিশ্মিত হয়ে আত্মরক্ষার কথা. ভাবতে লাগল 
ক্যাভমান। কিন্তূঠিক সেই মুহূর্তে এক দৈবক ঘোবণ1 করলেন, অস্ত্র সংবরধ 
করো ক্যাভমাসি র) তোমার কোন ক্ষতি করবে নাও বরং তোমার আদেশ 
পালন করবে । 

কিনতু তৃ'ইফোড় সেই দশ লোকগুলো এমনই ুদধবা্গ ঘে ভারা কোন পত্র 
এ পেয়ে নিছেছের হব্যেই যারামারি ক কৰে দিল | লারা দিনের মধ্যে দেখ] 



২৪ গ্রীকপুরাণ কথা 

গেল নিজেদের মধ্যে মারাধারি করতে করতে মা পীচ জন "ছাড়া আর সবাই: 
মরে গেল। সেই পাঁচজন তাদের অগ্ব ফেলে ক্যাঙমাসের সেবা করার উর্ঠ 
্রপ্তত হয়ে উঠল। ৰ রর 
বোতিয়! নামে সেই পাত্য এলাকায় সেই পাঁচজন ভূ ইফোড মানুষের 

সাহায্যে এক নতুন বাজ্য স্থাপন করল ক্যাডমাস। তার থেকে যেজাতির 
উদ্ভব হয় তাদের নাম থীবন্ জাতি। 

রাজা স্থাপিত হলে! বটে, কিন্তু ক্যাডমাসের বিপদ কাটল না। ফে 
ভ্রাগনটিকে সে হত্যা করে ঘটনাক্রমে নে ড্রাগন ছিল রণদেবতা এারেসের 
প্রি়্। তাই ড্রাগনটার মৃত্যুর জন্য ক্যাডমাসের উপর বিক্নপ হয়ে উঠলেন 
বণদেবতা | রণদেবত! এারেসের রোষ থেকে নিজেকে বীচাবার জন্ক তার বস্তা 
হার্মোলিয়াকে বিয়ে করে ক্যাডমাস। এযাষেম আর এযাফ্রোদিতের মিলনে 
এই ছার্মোনিয়ার জন্ম হয়। 

জিয়াসের নির্দেশে এারেস ক্যাভমাসকে আপাততঃ ক্ষমা করলেও একেবাকে 
প্রশমিত হয়নি তাঁর ক্রোধাবেগ | তার সেই পুরাতন ক্বৌষ ক্যাঙমাসের বংশের 
উপর এক জ্বপন্ত অভিশাপরূপে বধিত হয় । তার ফলে তার সস্তান-সস্ততিরট 
কেউ সখ ও শাস্তি পায়নি পরবর্তী জীবনে । 
ক্যাডনাসের ইনো নামে এক কন্া জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। তার 

স্বামী হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে তাদের নস্তানকে হত্যা করে। এই ছুঃখে 
আত্মহত্য। করে মরে ইনো। তার আর এক কন্তা সেমিলি দেবরাজ জিয়াসেক্ক 
ধরসজাত এক সম্ভানকে গর্তে ধারণ করতে বাধ্য হয়। ফলে কোন মাছধকে 
বিয়ে করে ঘর়নংসার করে স্থখী হতে পারেনি সে। 

ক্যাডমাস নিজেও কম দুঃখ পায়নি শেষ জীবনে । ক্যাডমাস বৃদ্ধ হস্কে 
পড়লে তার পৌঁত্র ধেন্থেউস তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তার রাজ্য কেড়ে নেয়। 
শতধু তাই নয়, তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেয়। মনের ছুঃথে স্ত্রী হার্যোনিয়ার 
হাত ধরে উত্তরাঞ্চলের অরণ্য প্রদেশে চলে যায় ক্যামাস। বুঝতে পারে সেই 
সর্পরূপী ভ্রাগনটার রক্তপাত ঘটানোর জন্যই এত ছুখক্ ভোগ করতে হচ্ছে 
তাকে । এক ভয়ঙ্কর দৈব অভিশাপ সর্বন্্র তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে । 

একদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্যাডমাস মনের ছুঃখে আপন মনে: 
বলতে লাগল, হায়, সামান্য সাঁপ যর্দি দেবতার এত প্রিয় হয়, সামান্ত একটা 
সাপকে মারার জন্ত অন্তহীন এক অভিশাপের বোঝা আমাকে সারাজীবন বহন 
করে যেতে হয়, তাহলে মানুষ না হয়ে আমার সাপ হয়ে জন্মালেই 
ছিল। | 

এই কথ। ক্যাভমাদের মুখ থেকে বের হওয়ার নঙ্গে সঙ্গে তার সারা গাজ্জ- 
ত্বক এবং গোটা দেহটা সাঁপের আকার ধারণ করল। তখন তার এই অবস্থা 
দেখে তার স্বী হার্যোমিয়াও দেবতাদের প্রার্থনা করল সেও" যেন তাঁর -শ্বাযীর 
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ফত সাপে পরিণার হু । 
_.. শাইভাবে ক্যছযাদ ও তার স্্ী হাঁতর্যানিয়! ছটি সাপকুপে সেই নির্জন পার্বত্য 
ক্ষরণ্ের বুজে ছুটি সাপের দবেহুধত আধারে মাহষের চেতনাকে ধারণ করে 
এখক অন্তহীন দৈব অভিলাপেন্র বোক্ষা! বহন করে চলেছে। 

গনওব 

বক্তপাত মারামারি ও হাঁনাছানির মধ্য দিয়ে যে থীবস্ জাতির উৎপত্তি 
সয় মে জাতির সমগ্র ইতিহাস এক অন্তহীন অতিশাঁপের তীত্রতায় সককণ হয়ে 
ওঠে । ক্যাভমাসের দুর্ধ্ধ পৌছ পেন্থেউস পিতামছের বাঁজা জোর করে দখল 
ও পিতামহকে রাজ্য থেকে বনে তাড়িয়ে দিয়ে সুখী হতে পারেনি নিজে । 
একদল বিক্ন্ধ নারী তাকে জীবন্ত টুকরো টুকরো করে ফেলে । 

েনথেউমের রাজপ্রাষাম্নের নারীর! তার যার নেতৃত্বে জিয়াসের ুরসজাত 
ভাঁওনিসামের তক্ত হয়ে ওঠে । এতে প্রেনথেউস খুব রেগে যায় এবং ডাওনি- 
সাঁষের ভজনা নিষিদ্ধ করে দেয় তার প্রীলাদের মধ্যে । এর ফলে তাদের ধর্মে 
হুন্তক্ষেপ করেছে পাপিষ্ঠ রাজ এই ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে প্রামাদের নারীর] । 
পেগেউসের মাও রোষাবিষ্ট হয়ে ওঠে পুত্রের প্রতি । পেনধেউম কোনক্রমেই 
ভব. মার কথ! ন1 শুনলে তার মা ও প্রাসাদের সব নারীরা একযোগে একদিন 
খেনখেউসটক হত্যা করে তার দেহটা টুকরো! টুকরো করে ফেলে । 

এই বংশের আর এক বাজা তার বড় ভাইএর রাজা জোর করে কেড়ে 
নেয়। রাজাচ্যুত ও নির্বাসিত রাজার মেয়ে খ্যার্টিওপকে দেবরাজ জিয়্াস 
ছালবাসতেন । পরে তিনি তার গর্ভে ছুটি সন্তান উত্পাদন করেন । তাদের নাম 
ছিব এাঁক্ষিযন ও জেখুস। তার সম্ভান ছুটিকে জ্রণো ফেলে রেখে এযান্টিওপ 
একা! একা ঘুরে বেড়াতে থাকে। পরে মনের ছুঃখ দমন করতে না পেরে 

পাগল হয়ে যায় সে। ছেলে দুটিকে বনের রাখালরা যাহুষয করতে থাকে । 
আ্বোনা যায় পরে নাকি এার্টিওপ ঘুরতে ঘুরতে লাইকাসের রাজ্যে এসে পড়ে 
এরং লাইকাস্ধের স্থী ভার্সের গঞ্জরে পড়ে যায়। এাট্টিওপুরে দেখার সঙ্গে সঙ্গে 

পুরনো দ্বণা জার গ্রতিহিংযা জেগে ওঠে ভার্সের মধ্যে । 
দিকে 'গ্রান্ষিযন আর দেখু়'বামে তার য়ে ছুটি পুত্মন্তবনকে বণের মধ্যে 

ফেরে পালিয়ে গিয়েছিল 'যার্টিএপ পাগলের মত সে ছুটি সম্ভানরে বনের 
স্বাখ্লরা লালন পালন করে। এটু ছুটি সঞ্ত)নই কমে বড় হয়ে বন হাড়ের 
সক্ষে লড়াইয়ে পারদ হয়ে ওঠে। তাধের নায় বাগবাড়িজেও ছড়িয়ে 
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গ্যার্টিওপকে পথের কাটা ভেবে তাঁকে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে লবিছে 
দিতে চাঁইল ভার্সে। সে তার বিশ্বন্ত লোকদের দিয়ে খ্রযান্ফিন আর জেখুসকে 
ডেকে পাঠাল। তারপর তান্দের হুকুম 'দিল তা থেন এ্যার্টিওপকে ধূরে ' নিয়ে 
একটা বন্থা বখড়ের সামনে ছেড়ে দেয়। রাণী ডার্সের কথা শুনে তারা তাই 
করল। কারণ তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে এই এ্যার্টিওপই তাদের 
ম1 যাকে তারা কত খুঁজেছে বড় হয়ে। / 

অথচ যখন তারা জানতে পারল কথাট| তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে) 

তখন আর কোন উপায় নেই। তখন তাদ্ধের মার দেহটা শিং আর ক্ছুর দিয়ে 
ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ষাঁড়টা। 

কিন্ত জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এযাম্ছি্ন আর জেথুস ) 
ভারা সমস্ত রাখালদের উত্তেজিত করে রাজধানী আক্রমণ করল। রাজা 
লাইকাঁসকে হত্যা করল । তারপর ভার্সেকে সেই বন্য ষীড়টার শিংএর সঙ্গে 
বেধে দিল। ফলে গ্্যার্টিওপের মত তার দেহটাও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সেই 
বন্য ষশড়টার দ্বারা । 

গ্যান্ফিয়ন রাজা হলে! খীবস্এর। এই থীবন্এর রাজপথেই একদিন 
এ্যাম্ফিয়ন বীণ! হাতে গান গেয়ে বেড়িয়েছে। আর তার সেই গানের আশ্চর্য 
স্বরমাধূর্ষে মুঙ্জ হয়ে পাথরের মত জড় বন্তরাও তার কথামত নড়াচড়া করেছে । 
এই অলৌকিক বীণাটা তাকে দেন জিয়াস | 

কালক্রমে এ্যাম্ফিযন অভিশপ্ত ট্যান্টালাসের বন্যা নিওবকে বিয়ে করে। 
নিওব সাতটি পুত্র ও সাতটি কনা প্রসব করে। সম্তানগর্বে গরবিনী নিওব 
দেবমাতা লিটোকে উপহাস করতে থাকে । লিটোর মান ছুটি যমজ সম্ভান 
হয়-_একটি পুঞ্জ ও একটি কন্যা । একা ছিলেন দেবতা! এাপোলো আর দেবী 
আর্তেমিস। ” 

নিওবের অপমান ও উপহাস সহ করতে না পেরে একদিন লিটো 
এাপোলোর কাছে কাক্সাকাটি করে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বলেন 
তাকে । গ্যাপোলো! বললেন, যথেষ্ট হয়েছে । এতদিন ব্লনি কেন? | 

একদিন এ্যাপোলো ও আর্তেমিস একখানা কালো মেঘে গা চাকা দিকে 
থীবস্ নগৰীর প্রান্থে গিয়ে একটা! বনে হাজির হলেন । সেখানে একটা প্রান্তরে 
নিওবের সাতটি পুজ অধ্শিক্ষা] ও ব্যায়াম করছিল। তারা যখন রখচালনা 
শিখছিল তখন নিওবের ভোষ্ঠ পুনের ঘুকে হঠাৎ এ্যাপোলোর একটি তীর এসে 
লাগে। তীরচি আকাশ থেকে এসে তার থুককে বিদ্ধ করে। সে তৎক্ষণাৎ 
ঝৃত অবস্থায় রথ থেকে পড়ে ঘায়। ছ্িতীয় পুঝ্টি তা দেখে যখন ঘথে করে 
পালাচ্ছিল তখন তারও ঘ্কে একটি তীর এসে লাগে। এইতাঁবে সাতটি 
পুজই অনৃষ্ত এআাপোলোর তীরের আদ্াতে মৃত্যমুখে পতিত হয় । 

সাতটি পুত্রের এই অকন্মাৎ মৃত্যুর সংবাদ যান্ফিয়নের কানে গিয়ে 
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পৌছতেই শোকাবেগ সংবরণ করতে মা পেৰে ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করল 
এাম্কিযন। নিওব তখন তার সাতটি কল্মাকে নিয়ে বত পুজদেষ দেখতে 
গেল। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখল লিটোর মন্দিরের আশেপাশে তার সাতটি 
পুত্রের মৃতদেহ ছড়িয্নে পড়ে বয়েছে। 

তথূ সেহার মানল না। এত ছুঃখেও ভেঙ্গে না পড়ে সে লিটোকেই এই 
মৃত্যুর জন্য দায়ী করল। চিৎকার করে বলতে লাগল, জানি, তুখি আমার 
উপর প্রতিশোধ নিয্বেছ। আমার সাতটি পুত্র গেলেও সাতটি কন্তা আছে। 

কথাটা নিওবের মুখ থেকে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে আর্তেমিসের হাত হাতে 
একটা তীর 'নিওবের জ্যোষ্ট কন্যার বুকে এসে বিধল। এইভাবে পর পর তার 
সাতটি কন্ঠাই অকালে প্রাণত্যাগ করল। ছয়টি কন্যার মৃত্যুর পর সর্বকনিষ্ঠ 
কন্ঠাটি নিওবের বুকের ভিতর সভয়ে আশ্রয় নিয়েও পরিস্রাণ পেল না। 
অন্ততঃ তার জীবনটা রক্ষার জন্য লিটোর কাছে কত কাতর প্রার্থনা জানাল 
নিওব। সব অহঙ্কার ত্যাগ করে দেবীর কাছে বশ্ততা স্বীকার করল। 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হলো না। আর্ভেমিস তাকেও অব্যাহতি দিলেন না । 

এইভাবে একসঙ্গে সমস্ত সম্ভানকে হারিয়ে আর ঘরে ফিরল না নিওব। 

প্রাণখুলে কাদতেও পারল না। শোকে পাথর হয়ে গেল। তার দেঁছের সব 
রক্ত জমাট বেঁধে গেল, তার খোলা চোখ স্থির হয়ে রইল। গোটা দেহটাই 
পাথর হয়ে গেল তার। 

তবে পাথর হয়ে গেলেও আজও চোখ থেকে জল পড়ে নিওবের। সর্ষের 
তেজ যখন বেড়ে যায়, জ্বলস্ত আগ্তনে তথ্য হয়ে ওঠে রোদ তখন নিওবের সেই 
পাথরের মৃত্তিটার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। শুরুপক্ষের রান্রিতে চাদের 
আলোতেও নিওবের পাথরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছে অনেকে । 
আত্মঘাতী স্ভানগর্বের অন্তশোচনা আর সন্তানের শোক আজও ভুলতে 
পারেনি নিওব। 

ঈডিপাস 
এযাম্ফিয়নের মৃত্যুর পর তার এক বংশধরকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনে 

খীবস্এর পগিংহাঁসনে বসানো! হলো । এই বংশধরের নাম হলে! লায়াস। 
কিন্ত খীবস্এর রাজবংশের উপর দৈব অভিশাপের শেষ হলো! না! তখনো । 

ঈভিপাঁস নামে বাজ! লায়াসের যে একটি পুত্রসন্তান হয় সেই পুঝই 
ক্যাভমাসের বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য । 

সহসা একদিন এক ঘৈববাদী শনে চমকে উঠল রাজা লায়াল। তাক 
এমন একটি গুজেসস্তান জঙ্গগ্রহণ করবে যে লস্ভান আপন পিতাকে হতা' কবে 



২৪৮ গ্রীকপুরাণ কথা 

এবং আপন মাকে স্ত্রীক্গপে ভোগ করবে। 
এই ভয়ঙ্কর দেবরাণী শুনে সতর্কতাবশতঃ রাণী জোকান্তা এক পুত্রসন্তান 

প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে এক ভূতাকে দিয়ে নবজাত শিশুপুত্রের পছুটো বেঁধে 
নগরগ্রান্তের সিথেরণ পাহাড়ের বনযধ্যে তাকে ফেলে আসার হুকুম দেক্ধ বাজ! 
লায়াস। ভাবে অবিলদ্ষে সেই বনমধ্যে নানা রকম হিতশ্র জন্ততে সেই অসহাত়্ 
শিশুটিকে খেয়ে ফেলবে । 

কিন্তু রাজ1 লায়াসের ঘে বাখাঁলভূত্যের উপর এই নিষ্ঠুর কাজের ভার পড়ে 
সেই তৃত্যের ককণা জাগে অসহায় পরিত্যক্ত শিল্টিকে গভীর বনের মাঝে ফেলে 
চলে আসার সময়। সে দয়াবশতঃ অন্য এক রাখালের উপর শিশুটির বক্ষণা- 
বেক্ষণের তার দেয়। বাঁখালটি পরে আবার তার মালিক কোবিন্থের রাজা 
পলিবাসের কাছে নিয়ে যায় শিশুটিকে | নিঃসস্তান পলিবাম রাজপুত্রের মত 
দেখতে শিশুটিকে পেয়ে সানন্দে পোস্পুত্ররূপে গ্রহণ করে পালন করতে থাকে 
তাকে | অসস্তানন্েহছে লালন পালন করতে থাকে । শিশুটির নাম রাখা হয় 
ঈডিপাস অর্থাৎ 'পা ফুলে! | জন্মের পরেই তার প]1 ছুটি বেঁধে ফেলা হয় বলে 
পাছুটিতে দাগ হয়ে যায় এবং দুটি পায়েরই ছুটি জায়গ! ফুলে যায় । 

এদিকে রাজা লায়াস আর রাণী জোকান্তা ধরে নিল তাদের অভিশগ্চ পুত্র 
নিশ্চয় কোন না কোন বন্য জন্তর পেটে চলে গেছে । এই ভেবে নিশ্চিস্ত হলো 
তারা । ওদিকে নি£সস্তান পলিবাস ও বাণী মেতোপের কাছে পরষ যত্বে মা 

হতে লাগল ঈডিপাঁস। ক্রমে সে যুবকে পরিণত হয়ে উঠল । ঈডিপাস রাজ! 
পলিবাস ও রাণী মেরোপকেই তার আমল বাবা মা বলে জানত। 

সহসা একটি ঘটনায় সন্দেহ জাগল ঈডিপাপের মনে। এক নৈশ 
ভোজসভায় একজন মাতাল কথায় কথায় তাঁকে নীচ বংশোত্ভুত এক কুড়িয়ে 
পাওয়া ছেলে বলে অপমান করে। একথা শুনে তার পালক পিতামাতা! 

রাজ! পলিবাম ও রাণী মেরোপের কাছে তার আসল জন্মকথা জানতে চাক 
ঈভিয়াস। কিন্ক রাজ! ব| রাণী কেউ সঠিকভাবে কিছু বলল না। তাঁদের 
দুজনের কথার মধ্যেই অন্ুদ্ঘাটিত এক রহুস্ত রয়ে গেল। তখন রেগে গিক্সে 
তার জন্মরহম্ত জানার আকাথ্খায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সে। সে ডেলফির 
মন্দিরে গিয়ে এক দৈববাণী শোলার জন্য মনস্থির করে ফেলে সেই পথে এগিয়ে 
চলল । 

ডেলফির মক্জিরে গিয়ে গণনা! করতে যে দৈববাদী হলে! তাতে আবে কেড়ে 
উঠল ঈডিপাসের সংশয় । দৈববাণী হলো, “ছে পিতৃপরিভ্যক্ত হতভাগা যুবক, 
যর্দি তোমাৰ পিতার সঙ্গে কোনপ্রকারে আবার সাক্ষাৎ হয় তাহলে তৃমিই তার 
সৃতার কারণ হবে এবং তোমার মাতাকে বিবাহ করে এমন এক বংশধারার 
স্থষ্টি করবে যাদের সারা জীবন শুধু অপরাধ আর অনুভাপের মধ্য দিয়ে কেটে 
ঘাে। 



গ্রীকপুরাখ কথা ২৪৯ 

অনের ছঃখে যন্দির থেকে বেরিয়ে এল ঈডিপাস। কিষ্তু রাজা পলিবাের 
কাছে আর ফিরে যেতে চাইল না। এবার ষে ঘ্বধতে 'পারল নে আব যাই 
হোক রাহ্া পলিবাসের সম্তাঁন নয়। পপিবান তাকে আপন বন্কাদের মত 
তালবাসলেও সে ফিরে গেল না তার কাছে। তানা গিয়ে সে ভেলফি থেকে 
'বোভিয়ার পথে রওন] হলে! । মাঝখানে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যাবার সমগ্ন 
এক সংকীর্ণ গিরিপথ পেল। তার মধ্যে ঢুকেই দেখল একটি রথে করে এক 
বৃদ্ধ আসছে উল্টো দিক থেকে আর এক ভূত্য রখের আগে আগে আসতে 
আসতে সকলকে পথ থেকে সরে যেতে বলছে । একট! লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে 
স্ন্তে বলছে, সবাই একপাশ হও, রাজার রথ আসছে । 

যুবক ঈডিপাসের গায়েও রাজরক্ত থাকার জন্য সে রেগে গেল।' এ 
অপমান সে সন্ধা করতে পারল না। তার হাতে একটা লাঠি ছিল। তাঁর এক 
ঘায়েই রথাকঢ় রাজার ভূত্যটিকে মেরে ফেলল । বাজা! তখন বথ থেকে একট! 
বর্শা ঈডিপাসকে লক্ষ্য করে ছুড়তেই ইঈডিপাস সেটা! লাঠি দিয়ে আটকে 
রাজাকে রথ থেকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল । বৃদ্ধ বাজ রথ থেকে পড়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। 

বখচালক রথ নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে গিয়ে মিথ্যা করে বলল এক দস্থ্য- 
দলের হাতে বাজার মৃত্যু ঘটেছে। বাণী জোকান্তার.ভাই ক্রীয়ন তখন রাজ্যের 
শাসনভার চালাতে লাগল । 

এদিকে ঈডিপাঁ একা এক! পথে ঘুরতে ঘুরতে খীবস্ নগরীতে এসে হাজির 
হলো । গিয়ে দেখল রাজ্যের সব লোকের1 শোকে ছুঃখে মর্াহত হয়ে দিন 

কাটাচ্ছে । বাজার মৃত্যুশোকের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভগ্মাবহ দুঃখে পীড়িত 
হচ্ছে তারা প্রতি মুহূর্তে । 

চারদিকে পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থীবস্ নগরীর এক প্রান্তে একটি 
পাহাড়ের উপর রোজ স্ফীস্কস্ নামে বিরাটকায় এক জজ্বর আবিষ্ভাব হয় । 
অতিপ্রারত সেই জন্টি মানুষের মত কথা বলে। সে রোজ এসে ধীধস্ বাঁজ্যের 
এক একটি লোককে একটি করে ধশীধা ধরে। উত্তর দিতে না পাঁরলেই সে 
সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে গিল্সে খেয়ে ফেলে । সে বলেছে ঘতদিন পর্যস্ত না কেউ 
তার ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে পাববে ততর্দিন সে রোজ আসবে এবং 
ততদিন সাবা রাজা জুড়ে মড়ক আর ছুর্তিক্ষ লেগেই থাকবে। বাজ্যের শাসক 
ক্রীয়নের এক পুজও মার! যায় স্কীন্কস্এর ধীধার উত্তর দিতে গিয়ে । 

ফলে নবাজোর বর্তমান শাসক ক্রীয়ন এক ঘোষণায় প্রচার করে দিল থে 
স্বীন্বদ্এর ধাঁধার ' উদ্ধয দিতে পারবে লে যত গরীবই হোক ন! কেন, তাকে 
সমগ্র থীবস্ রাজ্য দাঁন করা হবে এবং বিষবা বাধীর লঙ্গে তার বিশ্বে দেওয়া 
হবে। র 

ইতিপাল্স খীরস্ নগন্ধীতে চোকাঁর সঙ্গে এঙগে শুনল নগরবাসী! হাজা 
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_ম্্ীয়মের ঘোষণার কথা বলাবলি করছে। ঈডিপাসও তা শ্বকর্ণে শুনল। 
নগরবাপীরাও এই আগন্তক যুবককে. দেখে ভাবল ঘোষণার কথ!..শ্ুনে 
পুরস্কারের আশা স্বীক্ষস্এর ধীধার উত্তর দিতে এসেছে।. এ 

সব কিছু শুনে ঈভিপাসও স্বেচ্ছায় ক্ষীক্বস্এর কাছে যেতে চাইল। বলল” 
আমি ওর ধাঁধার উত্তর দেব । 

আসলে এইভাবে নিজেকে হুত্য। কর্পতে চাইছিল ঈডিপাস। কারণ তার 
মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে সে রাজা পলিবাসের কাছে ফিরে 
গেলে দৈববাণী অনুসারে হয়ত তার ম] রাণী মেরোপের সঙ্গে অবৈধ সংদর্গে লি 
হয়ে পড়বে । হয়ত সে তার পালক পিতা পলিবাসের মৃত্যুর কারণ হয়ে 

দাড়াবে ভাগ্যের লিখন অচ্সারে । তার থেকে এ জীবন না থাকাই ভাল। 
সত্যই আজ তার একমাজ্ কাম্য । 

ঈডিপাসকে যথাসময়ে শ্্ীঙ্ষস্এর কাছে নিয়ে যাওয়া! হলো । নির্দি্ 
সময়ে সেই নগরপ্রাচীরের উপর ম্ষীঙ্ষস নামে সেই অতিপ্রাকৃত জন্তটা এসে 
হাজির হলো । ঈডিপাস দাড়াল তার সামনে । শ্্ীক্কস্ তাঁকে একটা প্রশ্ন করল । 
এই একটা প্রশ্ন বা ধীধার উত্তর দিতে পারলেই চিরদিনের মত চলে যাবে 
স্বীস্কস। আর সে কখনো আসবে লা এবং ছুভিক্ষ ও মহামারীও রাজ্য থেকে 
চলে যাবে। 

্ীন্কস্ বলল, কোন্ জীব সকাল দুপুর ও অদ্ধ্যায় তার পায়ের পরিবর্তন 
ঘটায়? কোন্ জীব সকালে চার পায়ে, দুপুরে ছুই পায়ে ও সন্ধ্যায় তিন পায়ে 
হাটে? 

প্রশ্ন শুনে হানল ঈডিপাস। দাতিভালরের উজান জী 
হলে! মানুষ । মাছুষ সকাল অর্থাৎ তার শৈশবে চার পায়ে বা হামাগুড়ি দিয়ে 
হাঁটে, দুপুর অর্থাৎ পরিণত বয়সে ছু পায়ে হাটে আর সন্ধ্যায় বা বার্ধকো তিন 
পা] অর্থাৎ লাঠিতে ভর দিয়ে হাটে । 

সঠিক উদ্ভব পেয়ে নীরবে চলে গেল শ্ীন্কস। আর এল না। 
স্বী্বস্এর অত্যাচার আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত হয়ে হাপ 

ছেড়ে বীচল থীবস্বাসীরা । তারা ঈতিপাসকে মাথায় করে নাচতে লাগল । 
ক্রীয়ন তার হাতে বাজ্যভার অর্পণ করল। বিধবা রাণী জোকাস্তার সঙ্গে তার 
বিয়ে দিল। জোকান্তার বয়স ঈভিপাসের বয়সের থেকে অনেক বেশী হলেও 
আপত্তি করল না ঈছিপাপ। ভাবল এখন বিবাহবন্ধনে আব্ছ্ধ হলে 
দৈববাণী সত্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না । 

কিছুকাল বেশ সুখে কাটল ঈতিপাসের । জ্োকাস্তার গর্ভে পর পর চারটি 
লক্ভান জ্সাল ঈভিপাসের ৷ তার মধ্যে ছুটি পুত, ভাঘের নাম ঈটিওকলস্ আর 
পলিবীস। আর কন্তাছটির নাম আস্তিগোনে আর ইসমেনে। 

; জীদ্িপাদের ছেলেরা বড় হলে সানা রাজ্যে আবাহ এক মহামারী দেখা 
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দিল । মহামারী কিছুতেই যায় না দেখে রাঁজোর অধিবাসীরা য়োছ দল বেঁধে 
প্রর্ভিকারের আশায় বাজার কাছে আপতে লাগল। ঈভিপাল তখন ডেলফিতে 
গণনা করার জঙ্ত ভ্রীয়নকে পাঠাল। 

ফেলফির সবি থেকে জীয়ন গু জানতে পাল রাজা লাযাসের হত্যাকারী 
এই রাজ্যেই আছে। সেই অভিশপ্ত হত্যাকারীর জগ্তাই রাজ্যে এই অশান্তি 
চলছে। 

একথা শুনে লায়াসের হত্যাকারীর সন্ধান করতে লাগল ঈভিপাঁস। কিন্ধ 
অনেক দিনের কথা বলে কেউ কিছু বলতে পাবল না। সবাই শুধু বলল» 
ডেলফি যাবার পথে একদল বহ্থ্যর হাতে প্রাণবিয়োগ হয় বাজ লাক়্াসের। 

ঈডিপাস তখন অন্ধ জ্যোতিষী টাইরেসিয়াসকে ডেকে আনল] টাইরেসিয়াঁস 
কিন্তু জন্মান্ধ ছিল না । যৌবনে মে একবার দেবী এথেনের পিছু পিছু গিয়ে 
তীর ক্রিয়াকর্ম দেখার চেষ্টা করলে এথেনের অভিশাপে সে অন্ধ হয়ে যায়। কিন্ত, 

দেবী এথেন তাকে অন্ধ করে দিলেও তাঁকে এক অলৌকিক শক্তি দান করেন 
সেই দৈবশক্তিবলে টাইরেসিয়াস যে কোন পাখির ভাক শুনে তার অর্থ বুঝতে। 
পারত আর যে কোন মান্বকে চোখে না দেখেও তার ভূত ভবিস্তৎ বর্তমান সব 
বলে দিতে পারত। 

কিন্ত ঈডিপাস যা জানতে চাইল তা বলল. না টাইবেসিয়াস। সে. 
ঈডিপাসের ভূত তবিষ্বাৎ সবই জানতে পারল। কিন্তু মুখে তা বলল না। লে 
বলল, মে কথ! জানার থেকে না জানাই ভাল রাজন । লেই ভয়ঙ্কর বথার' 
গোপনতাটা বুকের মধ্যে পুরে রেখে আমাকে বাড়ি যেতে দিন । 

কিন্ত সে বথা না শুনে ছাড়ল নাঈডিপাস। টাইরেসিয়াল কোনমতে 
সেকথা বলতে না চাইলে ঈডিপাস শক্ত কথ! বলে অপবাদ দিল তাকে ।* 
বললঃ একাস্তই যদি না বল তাহলে ঘুঝব রাজ লায়াসের মৃত্যুর নঙ্গে তূমিও' 
জড়িত ছিলে। 

তখন টাইরেসিয়াস বাধ্য হয়ে বললঃ তাহলে শুস্ুন রাজন, আপনিই সেই 
হত্যাকারী । আপনার জন্যই দৈব অভিশাপ নেমে এসেছে সমস্ত ধীবস্রাজোর 
উপর । রাজা যখন ডেলফির দিকে যাচ্ছিলেন এক সংকীর্ণ গিরিপথে আপনি, 
তাকে হত্যা করেন। 

ঈডিপাসের তখন একে একে সব কথা মনে পড়ল। ভেবে দেখল, সতিই 
স্থদূুর অতীতে একদিন দে একটি সংকীর্ণ গিরিপথে বথানঢ এক বৃদ্ধ রাজাকে 
রাগের মাথায় ঝগড়া করতে করতে মেরে ফেলে । 

টাইরেলিয়াসের কথাটাকে নতা বলে ঈভিপাস মেনে নিলেও বাণী জোকান্তা। 
তা! মানল না) বলল, টাইরেসিয়াসের কথ! ত দূরের কথা, সব দৈববাধীই সত্য 
হয় ন1। তুমি রাঙ্গা লায়াপকে মারতে যাবে কেন, রাজ! লাকা মার! ধায় 
একিষল দহর ছাতে। ভার রথের চালক নিজে ফিরে এসে বলে । তাছাডা! 
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. ঈৈববাণীর কথা যদদি বল তাহলে শোন, দৈববামী বঝে বাজ লায়াস ও আমান 
সস্তান তাঁর বাবাকে হত্যা করবে ও তার মাকে রিয়ে করবে । কিন্ত সে যস্কান 
ত জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বনবাসে দ্দিয়েছি। তাকে গল়্ীর অবুণ্যের মধ্যে 
'ফেলে আস! হয়। হিং বন্ধ পশুরা তাকে কবে খেয়ে ফেলেছে। 

কিস্তু ঈডিপাল এ কথায় যস্বষ্ট হলো না। নে ঞোকাস্তারে বলল, কোন্ 
লোকের মারফৎ তোমার নবজাত সন্তানকে বনে পাঠিয়েছিলে? 

রাণী বলল, জামাদের রাখাল । 

ঈভিপাস তখন সেই বৃদ্ধ রাখালকে আনতে বলল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে 
সে কেদে বলল, আমি দয়াবশত;ঃ আপনার হুকুম তামিল করতে পারিনি 
বাণীমা। তাকে অন্ত এক রাখালের হাতে সঁপে দিই। সে আবার 
'কোরিন্থের রাজার হাতে তাকে তুলে দেয়। 

ভয়ে চিৎকার করে উঠল জোকান্তা। এবার সে ব্যাপারটা সব বুরতে 
পারল। বুঝতে আর বাকি রইল না যে এই ঈডিপাঁসই তার সেই অভিশপ্ু 
সন্তান যাঁকে কোরিন্থের রাজ! পলিবান লালন পালন করে। ইঈডিপাসও সব 
বুঝতে পেরে নিদাকণ লজ্জায় স্ত্ধ হয়ে রইল । 

এদিকে রাণী জ্োকান্তা সেখানে আর দাড়িয়ে থাকতে পার না। সে 
দ্ছাতে মুখ ঢেকে ছুটে গিয়ে তাঁর নিজের ঘরে খিল দ্িল। ঘরের দরজা ভেঙ্গে 

দেখ! গেল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহতা! করেছে মে। ঈডিপাস তখন তার 
পাশে গিয়ে বলল, সমস্ত লজ্জার জ্বালা থেকে মুক্ত হলে তুমি । কিন্তু এত বড় 
জঘনা পাপের জন্য মৃত্যুর মত এত লঘু শান্তি আমি নেব না। 

এই বলে জোকান্তার মাথার কাটা দিয়ে তার নিজের চোখছুটোকে খু*চে 
অন্ধ করে দিল ঈডিপাপ। তারপর ভিক্কৃকের বেশে রাজ্য থেকে বেরিয়ে 
যাবার সংকল্পের কথা ঘোষণ| করল। তার ছেলের] একবারও থাকতে বলল 
না ঈভিপাসকে ৷ তার ছুটি মেয়ের মধ্যে ছোট মেয়ে ইসমেনেও তার ভাইদের 
মত উদ্দাসীন বয়ে গেল তার বাবার প্রতি । একমান্র তার বড় মেয়ে আস্তিগোনে 
তার বাবার হাত ধরে বেবিয়ে গেল রাজ্য থেকে । 

অনেক ঘোরাঘুরিয় পর তারা এথেজ্স শহরে এসে হাজির হলো। তখন 
বাজ! খিদিয়্াম এখেন্সে রাজত্ব করছিল। ভাগ্যবিড়স্থিত ঈডিপাদের প্রতি, 
করুগাঁবশত; এখেক্দ নগবীদ্ধ ঝাইবে একটি মন্দিরের পাশে ঈডিপাসও 

আক্তিগোনের থাকার ব্যবস্থা করে ধেয় খিসিগাস। ধিনিম্বাস তাকে তার রাজ- 
প্রাসাদেই থাকতে দিচ্ছিল। কিন্তু ঈভিপাস কক্ুপাধনের ন্ত মন্দিংরর কাছে এক 
নির্জন জায়গায় থাকতে চাইল। তাঁর মুসার কিন পর্বন্থ সেখানেই ছিল মে। 



থীবসদের বিরুদ্ধে সাতজন 

আস্তিগোনের হাত ধরে ঈডিপাষ বেরিয়ে গেলে ক্রীয়ন রাজ্যের শাসনভার' 

হাতে নিলেও ঈডিপাসের ছুই ছেলে ঈটিওকলস্ ও পঙসিনীসেস সিংহাসনের 
উত্তরাধিকার নিয়ে ঝগড়া করতে লেগে গেল। এক বক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মেতে 
উঠল তারা দুজনে । 

অবশেষে তাদের মা! জ্রীয়নের মধাস্থতায় একটা আপোষ মীমাংসায় রাজী 

হলো তারা । তারা থীবস্ বাজ্যটাকে সমান ছুই ভাগে ভাগ করে নিল। 

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ঈটিওকলস্ তার ভাই পলিনীসেসকে কৌশলে তাড়িয়ে 
দিয়ে গোটা রাজাটাকে দখল করে নিল । পঙিনীসেস তখন নিরুপায় হয়ে 
আর্গসের বাজ! আদডরেম্তাসের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল। 

রাজপ্রাসাদে গিয়ে পলিনীসেম যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন 
হয়ে উঠেছে। প্রাসাদের বাইরে অন্ধকারে আর একজন পলাতক শরণার্থীর 
সম্মুখীন হলে! পলিনীসেস । তার নাম টাইডেউস। ক্যালিডনের রাজ! 
অয়নেউসের পুজ্ম । ঘটনাক্রমে এক আত্মীয়কে হত্যা করে ফেলার জন্য রাজ্য 
থেকে নির্বাসিত হয় টাইভেউস । 

রাত্রির অন্ধকারে ছুই অপরিচিত বিদেশী পরম্পরকে শক্র বলে ভাবে এবং 
পরম্পরকে আক্রমণ করে। পরে রাজ! আব্রেস্তাস ও তার লোকজন এসে 
তাদের থামিয়ে দেয় । তখন তারা নিজেদের ভুল ঘুঝতে পেরে লজ্জা পায় এবং 
বন্ধুত্ব স্বাপন করে পরম্পবের মধ্যে । 

এদিকে রাজা আব্রেস্তাপ এক দৈববাণী শুনে বড় বিপদে পড়ে । তার 
ছুটি মেয়ে ছিল। দৈববাণী হয় তার ছুই মেয়ের ছুটি পশুর সঙ্গে বিয়ে হবে। সে 
ছুটি পশ্তর একটি হলো! সিংহ আর একটি শৃকর। ূ 

যাই ছোক, আত্রেস্তাস যখন জানতে পারল তার কাছে আমা শরণার্থী হুবক 
ছুজন রাজপুত্র তখন অনেকটা আশ্বস্ত হলো । মে তাদের সাদরে আশুয় দান 
করল । পরে সে দেখল এই ছুজন যুবরাজের ঢালের উপর দুটি পশ্তর ছবি শাক । 
পলিনীসেসের ঢালের উপর একটি সিংহ আর টাইডেউসের ঢালের উপর একটি 
শৃকরের ছবি আকা। 

সহস। রাজ! আত্রেন্তাসের মাথায় একটি ঘুদ্ধি খেলে গেল। এতক্ষণে সে 
সেই দৈববাণীর প্রতীকী অর্থটি বুঝতে পারল । সে পরে এই ছুজন যুবকের 
সঙ্গেই তার ছুই মেয়ের বিয়ে দিল। মেয়ে ছুটির নাম ছিল আর্জিয়া আর 
দেপাইন। ছুটি পশুর পরিবর্তে দুজন বীর যুবকের সঙ্গে তাদের বিয়ে হওয়ায় 
খুশি হলে! তারা । 

খুশি হয়ে আবেম্তাঁস পলিনীসেদকে সাহায্য কমতে চাইল । সে বগল, 
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আমি এখান থেকে বাছা বাছা কয়েকজন সেনাপতির অধীনে এক বিরাট 
.সৈগ্কদল পাঁঠগাব। তারা! তোমার রাজা উদ্ধার করে দ্বেবে। 

এই সাতঙ্জন হলো আব্ধেস্তাস নিজে, পলিনীসেপ, তার নতুন বধু 
টাইডেউম, আত্রেন্তাসের ছুই ভাই, তার ভগিনীপতি ও বড় যোষ্া এাশ্ছিয়া- 
রাউদ আর তার ভাইপো ক্যাপানেউস । এদের মধো এ্যান্ছিয়ারাউন 
'ঝধু বীর যোছ্া! ছিল নাঃ সে ভবিষ্যৎ গণনা করতেও জানত । সে গণনা করে 
দেখল এই সামরিক অভিযান সফল হবে লা। এই সাতজন সেনানায়কের 
মধ্যে মাত্র একজন জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবে থীবস্ থেকে। 

এটা জানতে পেরে এ্যাক্ফিয়ারবাউস রওন! হবার সমন এক গোপন স্থানে 
লুকিয়ে রইল। রাজরোধে পতিত হবার ভয়ে বাজাকে কোন কথ! জানাল না। 
তার লুকোবার গোপন জায়গাটা কেবলমাত্র তাব স্ত্রী এরিফাইল জানত। 

পলিনীসেস খযাচ্ছিয়ারাউসকে দলে টানার জন্য এক উপায় স্থির করল। 
সে তার মার কাছ থেকে একটা দেবদত্ত গলার হার পেয়েছিল | এই হারটা 
ভাদের পূর্বপুরুষ ক্যাডমাসের বিয়ের সময় তার স্ত্রী হার্যোনিয়াকে উপহার 
'ধেঁবার জন্ব দেবশিল্পী হিফাস্টাস তৈরি করেছিল । সেই ছার কোন মেয়েকে 
ধেখালেই তার অলৌকিক উজ্জ্বনতায় মোহমুগ্ধ হয়ে পড়ত সে। পলিনীসেস 
সেই হারটা গ্যাক্ফিঘ়নারাউসের স্ত্রী এরিফাইলকে দেখাতেই সেও মোহগ্রস্ত হযে 
ছুর্বল মৃহূর্তে তার স্বামীর লুকোবার জায়গাটা বলে দিল। 

তখন এযাম্ফিয়ারাউসকে খুজে বার করতেই সে রাজার ভয়ে যুদ্ধে যেতে 
বাধ্য হলো । তবে যাবার সময় সে তার পুত্র এযালেমনকে বলে গেল-_-আমি 
'যদ্ধি যুদ্ধ থেকে আর না ফিরি তাহলে অবিশ্বস্ততার অপরাধের জন্য সে যেন তার 
মাকে হত্যা করে। কারণ তার মাই তার সেই গোপন জায়গাটা বলে ধরিয়ে 
দেদ্স তাকে। . 

বীবস্ নগরীর বাইরে নিখেবণ পাহাড়ের উপর প্রথমে শিবির সন্নিবেশ 
করল আস্মেস্তাসের বাহিনী । যুদ্ধের আগে একবার দুত পাঠিয়ে শেষ চেষ্টা 
করে দেখা হলো। টাইডেউস দূত হচ্ছে প্রথমে খীবস্ নগরীতে গিষে রাজা 
ঈটিওকলস্-এর সঙ্গে দেখা করল। বলল, আপনি পলিনীসেসের প্রাপ্া রাজ্োর 
অর্ধাংশ ফিরিয়ে দ্রিন। তা না হলে যুদ্ধ অনিবার্ধ। 

ঈটিওকলস্ বলল, আমি তাকে কিছুই দেব না। ঘানি যুদ্ধকে ভয় করি 
না। টাইডেউস দেখল লারা নগরী সৈম্তবাহিনীতে ভত্তি। রান্ধানীর 
চারদিকে ছূর্তেস্ভ নগরপ্রাচীর । তার মাঝখানে আছে দাত্তটি স্থরক্ষিত নগর- 
ছবার। 

ইটিওকলস্ তবু নিশ্টিত হতে পারল না তার থগ্ধ শম্পর্কে। সে অন্ধ 
,€জ্যাতিবী টাইরেদিয়ামকে ডেকে পাঠাল তার ভবিষ্তৎ গণন! কনার জন্য । 
াইবেসিকান নব কিছু জনে বলল, খীবস্এর জঞাগ্যাকাশে বিপদ কালো 
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মেঘ ঘন হয়ে উঠেছে। থীবস্ঞর রাজবংশের কোন এক কনিষ্ঠ সম্ভানই খীবম্ 
জাতিকে এই ঘোর বিপদের হাত থেকে বক্ষা করতে পারবে । 

এই ভবিষ্বত্বাণী শুনে সবচেয়ে তয় পেয়ে গেল জীয়ন । তার ছোট ছেলে 
মেনোসেউল তাঁর সবচেয়ে প্রিন। এই পুক্জই বাজবাঁড়ির মধ্যে বর্বকনিষ্ঠ 
সম্ভতান। সুতরাং রাজ] পলিনীমেন তাকে প্রাণবলি দিতে বলবে এই ভয়ে মে 
তাকে ডেলফিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বলল । 

কিন্ত সেকথা শুনল না মেনোসেউস। সে লব শুনে নিজে থ্রেকেই দেশ 
ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আত্মবলি দিতে চাইল। এই উদ্দেশে সে নগরপ্রাচীর 
থেকে শক্র্দের শিবিরে ঝাপ দিল আক্রমণ করার জন্া। 

এর পরই শুরু হলো যুদ্ধ। থীবস্ নগরীর সাতটি স্থরক্ষিত দৃ্গঘথারে আর্গসের 
পাতঙ্গন সেনানায়ক এক একদল সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করল। কিন্ত কোন 
নগরগ্বার ভেদ করে নগরমধ্ো প্রবেশ করতে পারল না। তাড়া খেয়ে ফিরে 
এল | 

আপাততঃ থীবন্ নগরী রক্ষা পেল বটে, কিন্ত উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহত 
হলো । ফলে অনেকখানি দমে গেল ঈটিওকলম্। তাছাড়া খীবস্এর সেনা 
বাহিনী চলে গেপ না শিবির ছেড়ে। আবার তারা নগর আক্রমণ করল নতুন 
উদ্যমে। ঈটিওকলস্ তখন এক দৃত মারফত এক প্রগ্তাব পাঠাল আর্গসের 
শিবির মধ্যে । মে জানাল, আসল দ্বন্বটা যখন তাদের ছুই ভাইএর মধো তখন 
অহেতুক উভয় দেশের মধ্য এত লোকক্ষয় করে কোন লাভ নেই। তার থেকে 
ছুই তাইএর মধ্যে খ্বৈত যুদ্ধ হোক তাদের জয় পরাজয়ের মধা দিয়েই যুদ্ধে 
ফল নির্ণাত হবে। 

এতে ছুপক্ষই রাজী হলো। পলিনীসেস ও ঈটিওকলস্ দুজনেই মেতে উ$ঙগ 
এক প্রবল দ্বৈত যুদ্ধে। ঢাল তরোয়াপ ও বর্শা নিয়ে ভীষণভাবে যুদ্ধ করতে 
লাগল ছ্জনে। কিন্ত শত চেষ্টা করেও কেউ কাউকে হারাতে পারপ না। 
অবশেষে দুদনেই মাটিতে লুটিক্ে পড়ে মারা গেল। 

তখন উতম্মপক্ষের সেনাদলের মধ্যে আবার যৃদ্ধ হলো। রাজা আহ্মেম্তান 

সারা গেলেন। অন্ত সেলানায়করা সব পালিয়ে গেল। থখীবস্ জয়লাভ করল 
ৰটে কিন্তু রাজা ইটিওকলস্ ও তার তাই ছুজনেই.মারা যাওয়ায় এবং প্রচুর 
লোকক্ষ্ হঙ্য়ায় সে জয়ের মধ্যে কোন গৌরব বা আনন্দ পেল না 
শ্বীৰস্বাদীরা। 



আন্তিগোনে 

ঈডিপানের ছুই পুক্রই একসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় খাবস্এর াজবংশের 
কোন উত্তরাধিকারী রইল না! । ফলে আবার ক্রীয়নই রাজ্যভার গ্রহণ করল । 

রাজ্যভার গ্রহণ করেই এক অন্ভুত আদেশ জারি করল ক্রীয়ন। সে ঘোষণ! 
করল, পলিনীসেস দেশত্রোস্ী ও জাতিস্রোহী ; স্থতরাং মৃতদেহ কেউ যেন সৎকার 
না করে। তার কোন আত্মীয় স্বজন বা শহরের কোন লোক মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে সরিয়ে সমাঁছিত করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে । পলিনীসেসের 
বৃতদেহ শকুমি ও কুকুরের! ছিড়ে খাবে। একমাত্র ঈটিওকলস্এর মৃতদেহই 
বাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত হবে। | 

এজপ্ ঈটিওকলস্এর মৃতদেহ যথাযোগ্য রাজকীয় মধাদার সঙ্গে সমাহিত 
কব! হলো কিন্ধ পলিনীসেসের মৃতদেহটি যুদ্ধক্ষেত্রেই অনাদরে অবহেলাম্ম পড়ে 
রইল। 

আস্তিগোনে কিস্ক তার বাবা ও ভাইদের প্রতি সমানভাবে বিশ্বস্ত । তার 

প্রাণ সকল আত্মীয়ের জন্য সমানভাবে কাদত। পলিনীসেস যখন মারা যায় 
ডখন আস্তিগোনে তার কাছে যুদ্ধক্ষেত্েই ছুটে যায়। পলিনীসেস তাকে মু 
অবস্থায় অনুরোধ করে আস্তিগোনে যেন তার মৃতদেছের সৎকার করে, তা! না 
হুলে তার মৃত আত্মার সদ্গতি হবে না। ইসমেনেও তার জন্য কীদলেও কিছু 
করার সাহস ছিল ন। তার । 

কিন্ত আস্তিগোনে খুজে পেল না কিভাবে সে পলিনীসেসের মৃতদেহের 
সৎকার করবে । কারণ পলিনীসেসের কাছে একদল পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছে 
ক্রীয়ন । তাছাড়া সে একা । তাকে এ কাজে কেউ সাহায্য করবে না। 

তবু দমল না আস্তিগোনে | রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতেই যুদ্ধক্ষেত্রে 

গিয়ে অসংখ্য মৃতদেহের মাঝখানে পলিনীসেসের মৃতদেহটার খোঁজ করতে 
লাগল। দেখল পাহারাদারদের চোখে ঘুম ধরায় অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে 

পাছার! । কিন্ত এক] যৃতদেহটি নদীর ধারে তুলে নিয়ে গিয়ে মাটি খুঁড়ে 
কবর দেওয়া সম্ভব নয় । তাই সে কিছু ধুলোবালি জড়ো করে তাই দিয়ে ঢেকে 

দিল মৃতদেহটাকে । 
পরদিন সকালে তা! দেখে একজন পাহারাদার ছুটে এসে খবর দিল 

ক্রীয়নকে | ক্রীয়ন তখন তাকে রেগে গিয়ে হুকুম দ্বিল, মৃতদেহের উপর থেকে 
'ধুলোবানি সবিয়ে দাও। যেমন ছিল তেমনি থাকবে। এবারকার মত 
তোমাদের ক্ষম! করলাম । -কিন্ত ফের যদি কেউ এমন করে তাহলে তোমাদের 
সকলের প্রাণ ঘাবে। 

সেন ঝড় বইছিল সকাল থেকে । আস্তিগোনে ভাবছিল ঝড়ে হয়ত 
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পলিনীসেসের মৃতদেহ থেকে সব ধুলোবালি উড়ে যাবে । এই ভেবে সে দেখতে 
গেল। গিয়ে দেখল স্বৃতদেছের উপর কোন মাটি বা ধুলো নেই; একেবারে 
অনাবৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেটা । 

তা দেখে আর থাকতে পারল না সে । প্রকাশ্য দিবালোকে পাহারাদারদের 
সামনেই মৃতদেহটার উপর মাটি চাঁপা দেবার জন্য এগিয়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে 
পাহারাদাঁরেরা ধরে ফেলল তাকে | তাকে বেধে ক্রীয়নের কাছে নিয়ে গেল। 

ক্রীয়ন তাকে বলল, ছে হুঠকারী বালিকা, তুমি জান তুমি কি করছ? যে 
কাঁজ নিষিদ্ধ করে মাত্র গতকাল আইন জারি করা হয়েছে সে কাজ তুমি করছ 
কোন লাহনে? 

আস্তিগোনে সাহসের সঙ্গে বলল, আমি আজকালের আইন জানি না। 
আমি একাজ করছি চিরকালের এক চিরস্তন আইনের বশবর্তা হয়ে । সেই 
আইনের নির্দেশেই আমি আমার মার গর্ভজাত সম্তানের মৃতদেহের সৎকার না 
করে থাকতে পারি না। 

ক্রীয়ন তখন বলল, ঠিক আছে, তাহলে মৃত্যুপুরীতে গিয়ে তুমি তোমার 
ভাইয়ের প্রতি ভালবাস দেখাবে । 

আস্তিগোনে তেমনি সাহসের সঙ্গে বলল, আমাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দিলেও 
আমার নাম বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ভাই-এর প্রতি বোনের উপযুক্ত 
কর্তব্য পালন করার জন্য । 

ক্রীয়ন তখন দাক্ণ রেগে গিয়ে হুকুম জারি করল, আস্তিগোনেকে একটি 
পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথে নিয়ে তার গুহামুখটিকে প্রাচীর গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হবে 
যাতে সে তার মধ্যে জীবন্ত লমাহিত হয় । 

এমন সময় আস্তিগোঁনের বোন ইসমেনে ও এসে ক্রীয়নকে বলল, আমাকেও 
এই শাস্তি দাও কারণ আমিও একাজে সাহায্য করেছি তাঁকে । 

কিন্তু তাঁর কোন কথা! শুনল ন! ক্রীয়ন। 
হেমন নামে ক্রীয়নের এক ছেলে ছিল। সে আস্তিগোনেকে ভালবাসত 

এবং তাদের বিয়েরও ঠিক হয়ে গিয়েছিল । হেমন এগিয়ে এসে তার বাবার 
কাছে আস্তিগোনের প্রাণভিক্ষা চাইল। সে বলল, ভুল করছ তুমি। তুমি 
জান না, আস্তিগোনের প্রতি তোমার এই অন্তায় দণ্ডাদেশের জন্য রাজোর 
সমস্ত প্রজারা প্রতিবাদের কলগুঞ্জন তুলছে; শুধু সাছদ করে তোমার সামনে 
এসে কিছু বলতে পারছে না। কোন বোন কখনও তার ভাইএর মৃতদ্দেহটাকে 
শেয়াল কুকুরের খাদ্যে পরিণত হতে দিতে পারে না। এটা কোন অপরাধ নয়। 
সতের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করে না, মুতের প্রতি অসম্মান দেখানো কোন মানুষের 
উচিত কাজ নয়। বড় বড় শক্ত বলিষ্ঠ গাছ ঝড়ের সময় একেবারে ভেঙ্গে না 
পড়লেও তারা নত হয় অনেকখানি । তুমি যত বড় রাজাই হও তোমার 
ইচ্ছা! না গেলেও প্রজাদের ইচ্ছার কাছে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হয়। 
পুরাণ_-১৭ 
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ক্রীয়ন তখন রেগে গিয়ে বলল, তোমার মত অর্বাচীন এক বালকের কাছে 
আমাকে নীতিশিক্ষা শিখতে হবে? যাও আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। 

এই কে আছ আস্তিগোনেকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তার প্রতি প্রদত্ত 
দণ্ডাদেশ কার্ষে পরিণত করো । 

আস্তিগোনেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অন্ধ জ্যোতিষী টাইবেসিয়াস নিজে 
একটি ছেলের হাত ধরে ক্রীয়নের কাছে এল। স্পষ্ট ভাষায় ক্রীয়নকে সাবধান 
করে দিল, আস্তিগোনের প্রতি এই অবিচার ও রাজপুত্র পলিনীসেসের 
মৃতদেহের প্রতি এই অপরাধের জন্য খীবস্ জাতির উপর নতুন করে বিপর্যয় 
টেনে আনছ। দেবতার! রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। 

ক্রোধান্ধ ক্রীয়ন তখন ভৎসনার স্থরে বলল, মিথ্যা! ভবিষ্বত্বাণীর ভয় দেখাতে 

এসেছ আমাকে ? 

টাইরেসিয়াম তখন বলল, আমার কথা মিলিয়ে দেখো» আজকের ুর্য অস্ত 
যাবার আগেই একজনের মৃত্যুর জন্য আরও ছু'জনের মৃত্যু ঘটবে আর তাদের 
রক্ত তোমার মাঁথাতেও এসে পড়বে । আমাকে এই দেবজ্রোহীর কাছ থেকে 
দুরে নিয়ে চল। 

টাইরেদিয়া চলে গেলে তার কথাটা ভাবতে ভাবতে ভয় পেয়ে গেল 
ক্রীয়ন। সে বাজোর প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাঁকিয়ে এ বিষয়ে আলোচন! 
করতে লাগল। তারা সকলেই একবাক্যে পলিনীমিসের মৃতদেহের সৎকার 
করতে আর আস্তিগোনেকে মুক্তি দিতে বলল। 

সকলের চাপে পড়ে এ পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য হলো ক্রীয়ন। তাছাড়া : 

টাইরেসিয়াসের ভবিত্যঘাণী শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। তার ভবিববহ্থাণী 
কতখানি অভ্রাস্ত তা সে নিজের চোখে এর আগে দেখেছে । 

পলিনীসেসের ষুৃতদেহের সৎকারের আদেশ দিয়ে সে নিজে আস্তিগোনেকে 
মুক্ত করার জন্য সেই গুহাপ্রাচীর ভাঙ্গতে গেল। তার পুত্র হেমন নিজে একটি 
কুঠার নিয়ে প্রাীরটা ভেঙ্গে ফেলল । কিন্ত ভিতরে ঢুকেই ভয়ে চিৎকার করে 
উঠল হেমন। সে দেখল আস্তিগোনে তার ওড়নার কাপড়টা গলায় জড়িয়ে 

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছে । তার প্রিয়তমার এই মৃত্যু দেখে হেমন নিজের 
তরবারি দিয়ে সেও আত্মহত্যা করল। এ খবর ক্রীয়নের স্ত্রীর কানে যাবার 
সঙ্গে পঙে শোকে সেও আত্মহত্যা করল । 

ক্রীয়ন এবার টাইরেপিয়াসের ভবিত্বহ্াণীর সত্যতা ঘুঝতে পারল । অক্ষরে 
অক্ষরে মিলে গেল সে বাণী। সেদিনের স্্ধ অন্ত যাবার আগেই একটি মৃত্যুর 
জন্য আরও ছুটি মৃত্যু সংঘটিত হলো । 

কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনায় সহুনা পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল ক্রীয়নেরু 
অস্তরটা। সে বলল, পলিনীসেসের মৃতদেহ সমাহিত করা হবে না। একটু 
আগে দেওয়া তারই আদেশ প্রত্যাহার করে নিল সে। 
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কিন্তু নিয্নতির বিধানে এবারেও নতি স্বীকার করতে হলো ক্রীয়নকে । 
যুদ্ধে আদ্ডেম্তাসের মৃত্যু হয়নি । সে একটি ভ্রতগামী ঘোড়ায় করে এথেন্সে 

চলে গিয়ে সেখানে রাজা থিসিক্লাসের কাছে সব কথা বলে আশ্রয় নিয়েছিল। 
খিসিয়াস শুধু তাকে আশ্রয় দেয়নি, এক বিরাট সৈন্তবাছিনী তার সঙ্গে দিল। 
বলল, ক্রীয়ন যদি পলিনীসেস ও আর্গসের সাতজন বীরের ম্বতদেহ যথাযোগ্য 
মরধাদার সঙ্গে সমাহিত করতে না দেয় তাহলে আবার থীবস্ আক্রমণ করা হবে। 

খিসিয়াসের বিরাট বাহিনী নিয়ে খীবস্ নগরীর বাইরে এসে দূত পাঠাল 
আভ্রেস্তীন। থিসিয়াস নিজেও এল। 

ক্রীয়ন সে প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হলোঃ কারণ থীবস্ রাজোোর লোকেরা 

আর যুদ্ধ চাইছিল না। দুদিন আগে ঘঠে যাওয়া সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ক্ষত 
তখনো পূরণ হয়নি । 

পলিনীসেস সহ আর্গসের সাতজন বীরের মৃতদেহ যথাযোগ্য মধাদার 
সঙ্গে সকার করা হলো । কিন্তু কাপানেউসের মৃতদেহ চিতায় চাপানো 
হলে তার স্ত্রী এসে সেই চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। থিসিয়াস তাদের দুজনের 
চিতাভম্মের উপর প্রতিহিংসা ও অনুতাপের দেবী নেমেসিসের এক মন্দির স্বাপন 
করল। 

খীবস্এর ভাগ্যাঁকাশ থেকে বিপদের মেঘ কিন্তু একেবারে কাটল না। 
পলিনীসেসের একটিমান্ত্র সন্তান ছিল। তার নাম ছিল থার্সাগ্ডার। 

'আর্গসেই সে থেকে যায়। পলিনীসেস ছাড়া আর্গসের ঘে সব বীর থীবসের 
সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দেয় তাদের সন্তানরা বড় হয়ে তাদের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
নিতে গেল। 

তারা সৈন্য সংগ্রহ করে এক বিরাট সামরিক অভিযানের জন্ত প্রস্তত 
হতে লাগল । 

রাজা আত্রেম্তাপ তখনো বেঁচে ছিল। কিন্তু অত্যস্ত বৃদ্ধ হওয়ায় সৈন্য 
পরিচালনার ক্ষমত! ছিল নাঁ। আত্রেস্তাস ডেলফিতে লোক পাঠিয়ে এ বিষয়ে 
গণনা করতে বলল। ডেলফি থেকে নির্দেশ দিল এ্যান্ষিয়ারাউসের পুত্র 
এ্যালমিমীয়নকে যেন এই সামরিক অভিযানের সেনাপতি হিসাবে নিধুজ্ত 
কব! হয়। 

কিন্তু এ্যালসিমীয়ন যেতে চাইল না। তার বাবার মতই বেঁকে বসল। 
তখন থার্সাগার মুস্বিলে পড়ল। কারণ এ অভিযানে তারই তৎপরতা ছিল 

সবচেয়ে বেশী । যে খীবস্বাসীরা একদিন তার বাবাকে তার নাধ্য অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করে অন্তায় ফুছ্ধে প্রাণবলি দিতে বাধা করে তাদের উপর চরম 
প্রতিশোধ নেবে সে। সেই পিতৃরাজায সে দখল করবেই । 

ধার্সাগ্তার অনেক ভেবে একটা! উপান্ন খুঁজে বার করল। তার কাছে তার 
বাবার আনা একটা ওড়না ছিল। পলিনীসেম তার মার কাছ থেকে এই 
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গুড়নাটা পাক, এ ওড়না তাদের পূর্বপুরুষ ক্যাডমাঁসের বিয়ের সমক্ন তার স্ত্রী 

হার্মোনিয়াকে দেবী এ্যাক্রোিতে উপহার দেয়। এই ওড়না কোন নারীকে 
দিলেই সে বশীতৃত হয়ে পড়বে । এট! সে জানত। 
থার্সাগডার ভাবল এই ওড়নাটা যে এযালসিমেনের মা এরিফাইলকে দ্রিলে সে 

নিশ্চয় এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার ছেলেকে ঘিয়ে যুদ্ধে পাঠাবে । এই ভেবে 
সে ওড়নাটা এরিফাইলকে দিল এবং এরিফাইলও কথা দিল তার এযালসি- 
মীয়নকে সে যুদ্ধে পাঠাবেই। 

তার মার কথায় এযালসিমীয়ন যুদ্ধে যেতে রাঁজী হলো! বটে, কিন্ত হঠাৎ 
তার বাবার কথাটা মনে পড়ে গেল। এ বিষয়ে একটা দৈববাণীও শ্বনতে 
পেল সে নিজের কানে । দৈববাণী বললঃ সে তার বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 
তার বাবা খীবস্ যুদ্ধ থেকে ফিরে না এলে তার মার উপর প্রতিশোধ নেবে। 
কারণ তার মা বিশ্বাসঘাতকতা করে তার বাবাকে ধরিয়ে দেয়। গ্যালসিমীয়ন 
থীবস্এর বিরুদ্ধে চালিত সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব করতে লাগল । 

এবার ভাগ্যদেবী নুপ্রসন্ন ছিলেন থার্সাগডারের আর্গপবাহিনীর উপর । 
থীবস্এর সেনাপতি ঈটিওকলস্এর পুত্র লাওডামাসের মৃত্যু হতেই থীবস্ সেনাবা 
ভেঙ্গে পড়ল। 

অন্ক টাইরেসিয়াস তখনো! বেঁচে ছিল। তার বয়স তখন একশো! বছর 
পার হয়ে গেছে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে সকার পরামর্শ চাওয়া হলে সে বলল, এ যুদ্ধে 
তোমাদের পক্ষে জয়লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তোমরা এক কাজ 
করো । তোমরা দূত মারফৎ সন্ধি ও শাস্তির প্রস্তাব পাঠাও। তাঁর ফলে 
যেটুকু সময় পাবে সেই অবকাশে তোমরা নগর তাগ করে অন্ব কোথাও চলে 
গিয়ে বসতি স্বাপন করবে । 

থীবস্ তাই করল। ফলে থার্সাগ্ডার অবাধে থীবস্ নগরীতে ঢুকে তার 
পিতৃরাজ্য অধিকার করে বণল। পরবর্তীকালে এই থার্সানডার ইর়যুদ্ধে 
যোগদান করে । 

থার্সাগ্ডার থীবসেই রয়ে গেল। কিন্তু তাঁর সেনাপতি তার দেশে ফিরে 
গেল। বাড়ি ফিরেই সে দৈববাণীর নির্দেশ মানার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে 

উঠল। সে জানতে পারল একট! ওড়নার বশবর্তী হয়ে তার মা তাকে বুঝিয়ে 
যুদ্ধে পাঠীয়। এতে তার মন আরো শক্ত হয়ে ওঠে। মাকে তাই নিজের 
হাতে হত্যা করল এযালসিমীয়ন | 

মাকে হত্যা করেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল এ্যালসিমীয়ন। সে বাড়িতে 
কিছুতেই টিকতে পারল না। প্রতিহিংসার অপদ্েেবতারা তাকে অনুসরণ করতে 
লাগল। মাতৃরক্ত পাতকরার জন্ত অবিরাষ দৈব অভিশাপ ঝরে পড়তে লাগল 
তার মাথার উপর । 

অবশেষে আর্কেডিয়ায় গিয়ে কিছুটা শান্তি পেল এ্যালসিমশীক্ষন। 
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সেখানকার স্থদয় রাজা ফেগেউস দয়! করে আশ্রয় দিয়ে তার জন্য দেবতাদের 
কাছে পৃজার অঞ্জলি ও উৎসর্গ দান করল। তাকে এইভাবে শাপমুক্ত করে তার 
সঙ্গে নিজের মেয়ে গারিসনোর বিয়ে দিলেন। 

তথ দৈব অভিশাপ কাটল না এযালসিমীয়নের মাথার উপর থেকে । এন 
কি তাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য আর্কেডিয়াতেও ছৃ্ডিক্ষ ও মড়ক দেখা দিল। 
তখন এক দৈববাণী মারফৎ জান! গেল এালপিমীয়নকে বাস করতে হবে এমন 
এক জায়গায় যার জম্ম হয় তাঁর মাতৃছত্যাক্ন পর ৷ 

মাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে সেই তরয়্কর ছুটি উপহারের ধস্ত সঙ্গে 
নিয়ে আসে এালসিমীয়ন ৷ সেছুটি বস্ত হলে। সেই গলার হার আর ওড়ন]। 

সে ছুটি বস্ত তার স্ত্রী থারিদনোর কাছে রেখে সে একাই বেরিয়ে পড়ল সেই 
জায়গার সন্ধানে । 

অনেক খোজাখু'জির পর সে একিলান নদীর মোহনায় একটা নতুন খ্বীপ 
দেখতে পেল। হিসাব করে দেখল এ দ্বীপের জন্ম হয় ঠিক সেই দিন যেদিন সে 
তার মাকে হত্যা করে। 

সুতরাং এই শ্বীপেই রয়ে গেল এালসিমীয়ন। তার মনে হলে! এতদিনে 
সে সমস্ত অভিশাপের বোঝা থেকে মুক্ত হয়েছে । 

কিন্তু সব অভিশাপ তখনো কাটল না। নতুন বিপদে জড়িয়ে পড়ল 
এযালসিমীয়ন। এ্যাবিসনোর কথা ভুলে গিয়ে সে নদীদেবতা একিলাসের কন্যা 
ক্যালিরোকে বিয়ে করল। ক্যাপিরোর গর্ভে তার ছুটি সস্তান জন্মাল। 
তাদের নাম রাখা হলে! একারাণ ও খ্যাম্ফিটেয়াস | 

হয়ত এই নতুন সংসারে স্থথী হতে পারত এালসিমীয়ন । কিন্ক ধিপদটা 
দেখা দিল তার দ্বিতীয়া স্ত্রী ক্যালিরোর কাছ থেকে ৷ কথায় কথায় পে একদিন 
ক্যালিরোকে সেই গলার হার আর ওডনাটার কথা বলে ফেলে যা সে তার 
প্রথমা স্ত্রী যঞারিসনোর কাছে রেখে আসে । অবশ্য আগেকার বিষের কথাটা 
বলেনি তাকে । 

ক্যালিরে! এবার দাবি জানাতে লাগল তার উপর। বলল, ও ছুটে 
আমাকে এনে দিতেই হুবে। 

অবশেষে একদিন আর্কেডিয়ায় চলে গেল এযালসিমীয়ন । সেখানে গিয়ে 
এযারিসনোকে বলল, এখনে! তার উন্মাদ রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয় নি। অভিশাপ 
কাটেনি । সে ডেলফির মন্দিরে গিয়েছিল গণনা করতে। সেখানকার 
দৈববাণীতে বলেছে সেই গলার হার আর ওড়নাট! মন্দিরে রেখে আসতে হবে। 
তা না হলে তার পাপ গ্থালন হবে না! বা অভিশাপ কাটবে না । 

এযারিসনো৷ কোন কিছু সন্দেহ না করেই সরল বিশ্বাসে জিনিস দুটো! নিয়ে 
নিল। কিন্তু এালমিমীয়নের এক অবিশ্ন্ত ভৃত্য এযারিসনোর বাবাকে বলে 
ধিল আসল কথাটা । বলল তাঁর মনির বিথ্যা কথা বলছে। আসদ্েে মে 
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একিলাসের মেয়ে ক্যালিরোকে বিয়ে করেছে এবং তাকে খুশি করার জন্যই 
এই উপহরি ছুটো নিযে যাচ্ছে। 

কথাটা! সত্যি কিন! ত1 জানার জন্য এারিসনোর ছুই ভাই এ্যালপসিমীয়নের 
পিছু নিল। তারা যখন দেখল গ্যালসিমীয়ন ভেলফির পথে না গিয়ে একিলাস 
নদীর দিকে যাচ্ছে তখনি তার অবিশ্বস্ততার জন্য পথেই তাকে হত্যা করল। 
হত্যা করে তার কাছ থেকে জিনিস ছুটে! নিয়ে তাদের বৌনকে গিয়ে দিল । 

কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনে ভেজে পড়ল এ্যারিসনো ভীষণভাবে । সে” 
রূঢ় ও তীব্র ভাষায় ভঙ্ননা করতে লাগল তার ভাইদের । তখন ভাইরা” 
রাগের মাথায় তাকেও হত্যা করল। 

এরপর ক্যালিরো যখন জানতে পারল তার স্বামী তাকে ঠকিয়েছে তথনঘ' 
দেবরাজ জিয়াসের কাছে প্রার্থনা] করল তাঁর ছেলে ছুটি যেন একদিনেই! বড়- 

হয়ে তাদের পিতাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সমুচিত শান্তি দিতে পারে। 
জিয়াস তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ফলে এযাকারাঁণ ও এাক্ফিটেরাস 

একদিনেই দুটি বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হয় লামান্য শৈশব থেকে । তারা তাদের 
পিতার উদ্দেশে আর্কেডিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে । পথে এ্যারিসনোর 

ছুই ভাইকে দেখে তাদের কাছে মার কাছ থেকে শোনা সেই হার আর ওড়না 
দেখে তাদ্দের দুজনকেই হতা। করে অকম্মাৎ। তারপর মার কাছে গিয়ে 
জিনিস ছুটো দেয়। 

কিন্তু একিলাস সব কিছু শুনে সে জিনিস বাড়িতে রাখতে দিল না। সেই 
অভিশপ্ত জিনিস ছুটি ডেলফিতে এযাপোলোর মন্দিরে রাখার জন্য পাঠিয়ে দিল | 
পরে এাকারাণ থেকে এক জাতির উদ্ভব হয়। 

টাইক ও নেমোসস 

'জিয়াসের অন্যতম! কন্া টাইক বড় খামখেয়ালী। জিয়া তাকে একটা 
বিশেষ ক্ষমতা দান করেন । কোন মাহষের ভাগ্য কি রকম হবে তা সে ঠিক 
করত । কাউকে সে প্রচুর দিত, আবার কাউকে কিছুই দিত না। ভার 
থামখেয়ালের জন্য কারো ভাগো জুটত অনেক কিছু, আবার কারো ভাগ্যে 
সামান্ত খাওয়া! পরার সংস্থানও জুটত না। সে প্রায়ই একটা বল তার হাতে। 
নিয়ে লোফালুফি করত আর বলত মানুষের ভাগ্য হচ্ছে এই বলের মতন 
কখনো৷ উপরে কখনো নিচে । 

কিন্ত কোন লোক টাইকের ক্কপায় প্রচুব ধনদৌলত পাবার পর যদি তার 
অহঙ্কার করত, অথব| দেবতাদের পূজ1 না করত, অথবা গরীবদের ছুঃখ দূৰ 
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করার জগ্ক কোন দান না করত তাহলে নেমেসিস এসে তার জীবনকে নানা 
দিক থেকে অপমান আর বিড়ম্বনায় তরে দিত। 

নেমেসিদ ছিল সাঁগরদেবতা! ওসিয়ানাসের কন্তা। সেলাধারণত: থাকত 
বামনাসে তার এক হাতে থাকত আপেল গাছের একটা শাখা আর এক হাতে 
থাকত একটি চক্র । তাঁর মাথায় থাকত একট] রূপোর মুকুট। তার 
কোমর-বন্ধনীতে থাঁকত একটা চাবুক । তার দেহলৌন্দ্ধয ছিল খ্যাঞ্রোদিতের 
মতই । 

অনেকে বলে দেবরাজ নাকি নেমেসিসের প্রেমে পড়েন। জলে স্থলে 

পৃথিবী ও সমুদ্রের সব জায়গায় তাকে পাবার জন্য তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়ান"। 
কিস্থ নেমেসিস তাকে ধরা দেয়নি । উল্টে জিয়াসকে এড়িয়ে যাবার জন্য ক্ষণে 
ক্ষণে তার রূপ বদলায় । অবশেষে একবার একটি বনহংসের আকার ধারণ 
করে জিয়াস নেমেসিসের সঙ্গে সঙ্গম করেন । আর তাঁর ফলে এক ডিম্ব প্রসব 
করে নেমেসিস । সেই ডিম্ব থেকেই ছেলেনের জন্ম হয়। পরে এই ছেলেনই 

য়যুদ্ধের কারণ হয়ে ওঠে । 
অনেকে বলে ভাগ্যদেবী টাইক নাকি এক কৃত্রিম দেবী প্রাচীনকালের 

দার্শনিকর! শ্লীকে আবিষ্ধার করেন। তীদের মতে ট|ইক শুধু ভাগ্যের দেবী 
নন, তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম, ন্যায়বিচার ও লজ্জার প্রতীক । কিন্তু নেমেসিন 
একজন সহজাত দেবী, টাইকের যত কিছু আতিশয্যকে নিয়ন্ত্রিত করার জঙ্যাই 
যর উদ্ভব হয়েছে । নেমেসিসের হাতে যে চক্র আছে ত! হচ্ছে সৌরবৎসর 
ও খাতুপরিবর্তনের প্রতীক । 

অনেকে বলে এই নেমেসিসই হলো লেডা ধার অপর নাম লিটো, যাকে 
পাইথন তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়। নেমেসিসের হাতে যে চক্র ছিল তা শুধু 
গ্কতু পরিবর্তন নয়, তা ভাগ্য পরিবর্তনের৪ প্রতীক । তা আবার ক্রিয়া 
গ্রতিক্রিয়ারও প্রতীক | অর্থাৎ সব কাজেরই ফল বা প্রতিক্রিয়া আছে। 

মানব জাতির পাঁচাট স্তর 

কেউ কেউ বলে গ্রমিথিয়াস মানুষ হুট করেন। আবার কেউ বলে এক 
বিরাটকায় সাপের দাত থেকে মাহুষের প্রথম জন্ম,হয়। কেউ বলে পৃথিবী 
নিজে থেকে তার গর্ত থেকে স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষের ফলের মত মাহ্ুষ প্রসব 
করে। গ্াউকা দেশে এইভাবে যে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয় তার নাম 

এযালাকোমেনেউস । বোতিগ়্ার অন্তর্গত লেক কোপাইএর ধারে নাকি তাঁর 
জন্ম হয়। | 

প্রথম মানব ্ যালাকোমেনেউস নাকি দেবরাজ জিয়ামের বিশেষ বিশ্বাস 
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ভাজন ও ন্বেহভাজন ছিলেন । তীর দ্ীর মজে দেবরাজ জিয়াসের ঝগড়া যখন 

তুঙ্গে ঠে তখন এালাকোমেনেউস নাকি জিদ্নাসের পরামর্শদাতারপে কাঁজ 

করেন। এালাকোমেনেউলস আবার ছেবার গর্ভজাত কন্যা বালিকা এখেনের 

গৃহশিক্ষকরপে বেশ কিছুদিন কাঁজ করেন । 

মানবজাতির জন্ম যেভাবেই হোক আদি যুগের মানুষেরা ছিল চিরমুখী। 

তাদের ঘুগকে বলা হত স্থবর্ণ যুগ । তারা সবাই ছিল দেবরাজ জিয়াসের পিতা 

ক্রোনাসের প্রজা । দুঃখ বলে কোন জিনিস ছিল না তাদের জীবনে। কোন 

পরিশ্রম করতে হত ন! তাদের । তারা বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে গাছের ফল 

আর ভেড়া ও ছাগলের দুধ খেয়ে বেচে থাকত । তাদের জরা মৃত্যু ছিল ন1। 

তারা সব সময় নাঁচগান ও আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটাত। মৃতকে ঘুমের 

মতই সহজ তাঁবত তারা। কালক্রমে এই ধরনের মানবজাতির বিলোপ 

ঘটে । 
এরপর শ্তরু হয় বৌপ্য বুগের। এই ৃগের মানুষরা কটি আর মাংস দুইই 

খেত। তারা সবাই ছিল শতামু। তখনকার সমাঙ্জ ছিল সম্পূর্ণরূপে মাতৃ" 

তাপ্ত্িক। কোন মানুষ তার মার আদেশ অমান্য করত না! তারা কোন 

দেবতার পুজা অর্চনা করত না। তারা লেখাপড়া জানত না তারা নিজেদের 

মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝটি করত বটে কিন্তু কখনো কোন ফুদ্ধবিগ্রথে জড়িয়ে পড়ত 

না। কালক্রমে জিয়াপ তাঁদের ধ্বংল ও নিশ্চিহ্ন করেন । 

এবপর আসে পিতলের যুগ । পিতলের অস্ত্রশস্ত্র বাবহাঁর করত এই যুগের 

মান্তষরা। তারা ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং যুদ্ধবাজ। তারা মাংস ও রুটি 

খেত। তারা যুদ্ধ করে আনন্দ পেত। যুদ্ধবিগ্রহ আর ছানাছানির মধ্য দিয়ে 

তারা একেবারে অবশুপ্ধ হয়ে যায় ধরা পৃষ্ঠ হতে । 

এর পর শুরু হয় মানবজাতির চতুর্থ ঘুগ । এই যুগের মান্ঘদের দেবতাদের 

উরসে মানবীর গর্ভে জন্ম হয়। তারাও পিতলের অন্তশন্্র নিয়ে যুদ্ধ করত? 

কিন্ত চারিত্রিক উদারতা ছিল তাদের । তারা বীরাত্ধের উপানক ছিল। তার! 

খীবস্ ও ইয়ুদ্ধে প্রচুর বীরত্ব প্রদর্শন করে। 

বর্তমানের মানবজাতি হলো লৌহমুগের মানুষ । এটাই হলো মানবজাতির 

পঞ্চম স্তর। তাদের পূর্ববর্তী স্তরের অযোগা বংশধর । তারা নিষ্ঠুর, গ্রতি- 

হিংসাপবায়ণ) কামপ্রবণ্ বিশ্বীসঘাতক এবং পিতামতীর প্রতি তক্তিহীন। 

টাইফন 
দৈতাকুলের ব্যাপক ধ্বংসের দ্প্ত ধরিত্রীমাতা কষ্ট হয়ে তার প্রতিকার ও 

প্রস্তিশোধের কথা ভাবতে লাগলেন। এই সব দৈত্যরা ছিল তীর সন্তান।
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এই সব সন্তানের অভাব পূরণের জন্য তিনি আর একটি চুর্ধ্ষ সন্তান গর্ভে ধারপ 

করার কথ! ভাবতে লাগলেন । এই সম্ভান হবে তর সর্বকনিষ্ঠ সস্তান। 
এই উদ্দেশ্তটে তিনি তার্তারাসের সঙ্গে সহবাস করলেন কিছুদিন। ফলে 

গর্ভ নঞ্চার হঙ্লা তার মধ্যে । যথাসময়ে গিনিসিয়ার অন্তর্গত করিসিয়ার এক 
গুহার মধ্যে এক পুজ্রদস্তান প্রসব করলেন ধরিক্রীমাতা । এই সন্তান ছলো সাবা 

পৃথিবীর মধ্যে এক বৃহদাকার দানব | তার নাম রাখা! হলো টাইফন। 
টাইফনের জাঙ্কুর নিচের অংশটা ছিল সাপের মত। তার বাছ ছুটে! 

প্রসারিত করলে তা ছুশো মাইল পার হয়ে যেত এবং সে বাহুতে হাতের 
পরিবর্তে ছিল অসংখ্য সাপের মাথা । তার ঘাড়ের উপর ছিল একটা গাধার 

মাথা এবং সে মাথা এতই উচু ছিল যে সে মাথা স্বচ্ছন্দে নক্ষত্রদের স্পর্শ করত। 
তাঁর পাখা ছুটি এতই বিশাল ছিল ঘে স্থ্বকে আড়াল করে দিয়ে প্রকাশ 

দিবাভাগে সৃধের সব উজ্জ্বলতা ্লান করে দিয়ে অন্ধকার ঘন করে আনত পগমগ্র 

পৃথিবীতে । তার চোখ দিয়ে আগুন বার হত। সে মূখ ব্যাদান করলেই 
জ্বলস্ত পাহাড়ের মত বড় বড় অগ্রিপিগ্ত বার হত। . 

টাইফন যখন অলিম্পাসের দিকে বেগে ধাবিত হত তখন দেবতারা 
অলিম্পাস ছেড়ে মিশরে গিয়ে আশ্রয় নিতেন । সেখানে এক একজন দেবতা 

এক একটি পণ্তর ছন্মবেশ ধারণ করতেন । এমন কি দেবরাজ জিয়াস একাট 
ভেড়ার বূপ ধারণ করতেন। এ্যাপোলো একটি কাক, স্বর্গের রাণী হেরা একটি 

গাভী, ডায়োনিসাস একটি ছাঁগল, আর্তেমিস একটি বিড়াল, এ্াঙ্কো দিতে একটি 

মাছ, এবং এযারেস একটি শৃকরের ছন্সবেশ ধারণ করতেন । 
দেবী এথেন কিন্ত কোন ছন্মবেশ ধারণ করেননি । তিনি অলিম্পাস ছেড়ে 

কোথাও পালিয়ে যাননি। তিনি দেবরাজ জিয়াপকে তার ভীরুতা ও 

কাপুরুষতার জন্য ভতদনা করতে লাগলেন । বললেন, তুমি তোমার দেব 
শক্তিদ্বারা টাইফনকে দমন করো। তার এই দানাবক অত্যাচার থেকে দেব- 

লোককে মুক্ত করার দীয়িস্ব তোমীরই । 
এথেনের একথা শুনে জিয়াস একদিন টাইফনকে লক্ষ্য করে তার বজ্র 

নিক্ষেপ করলেন। সেই ব্াগ্নির আঘাতে আহত হলো টাইফন। মে ছুটে 

ক্যালিয়াস পর্বতে পালিয়ে গেল। জিয়াসও একটি জ্বলস্ত কাস্তে হাতে তার 

অনুসরণ করতে করতে ক্যাপিয়াস পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন । ক্যাসিয়াস 

পর্বত দিরিয়ার কাছে অবস্থিত। সেখানে দুজনে দুজনকে কাছে পেয়ে ধ্বন্তা- 

ধ্বস্তি শুরু করে দ্িল। টাইফন তার অসংখ্য কুগুলি দিয়ে জিয়াসকে জড়িয়ে 

ধরে তাঁর জ্বলস্ত কান্তেটি কেড়ে নিল। তারপর তার হাত ও পায়ের পেশীগুলি 

তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অকর্মন্ত করে দিল জিয়াসকে | এরপর জিয়াসকে 

টেনে নিয়ে এল কোরিসিয়ার গুহাতে। জিয়াস অমর । তাঁকে বধ করতে 

পাঁবল না টাইফন । কিন্ত তিনি হাত পা কিছুই নাড়তে পারলেন ন1। উইফন 
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করে দিল খ্যালসিওনেউসকে । 
এরপর দৈত্যদেব নেতৃত্ব করার জন্য এগিয়ে এল পক্কিরিয়ন ৷ সে দৈত্যদের 

ঘারা জড়ো করা বড় বড পাথরের স্তুপের উপর দাড়িয়ে লাফ দিয়ে অলিম্পাস 
পর্বতের উপর উঠে গেল। তার সামনে কোন দেবতা দাঁড়াতে পারল না। 
অথবা কোন প্রতিরক্ষারও ব্যবস্থা করতে পারল না। একমাত্র এথেন অটল- 
ভাবে দাড়িয়ে রইল। কিন্ত পক্কিরিয়ন তাকে কিছু না করে হেরোকে খুঁজতে 
লাগল এবং তাঁকে ধরেই তার গলা টিপে মারার জন্য উদ্যত হলো । তখন 
কামদেবতা ইরস তার উপর একটি তীর নিক্ষেপ করে তার সমস্ত ক্রোধাবেগকে 
সহস! কামাবেগে পরিণত করে দিলেন । পফিৰিয়ন তখন হেবাকে গলা টিপে 
হত্যা করার চে না করে তাঁকে ধর্ষণ করার চিস্তা করতে লাগল । হেরার গা 
থেকে দামী পোষাঁকগুলো! খুলে ফেলল । 

দেবরাজ স্বচক্ষে দেখলেন তার সামনে পক্চিরিয়ন তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে 
যাচ্ছে । তিনি তখন প্রবল আক্রোশে এক বজ্র নিক্ষেপ কবলেন তার উপর। 

বেশ কিছুটা আঘাত পেয়ে পড়ে গেলেও আবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল 
পফিবিয়ন। তখন হেরাঁকপন্ ফ্লেগবা! থেকে এসেই একটি তীব ছ্বাবা বধ করে 
ফেলল তাকে । 

পঞ্চিব্যিণেব পতন ঘটতেই দৈতাদেব নেতৃত্ব করতে এল একিয়াল্তে। 
এসেই সে এা্েসকে এমনভাবে আঘাত করল যাতে তিনি নতজান্থ হয়ে বসে 
পড়তে বাধা হন। তখন এাপোলো এফিয়াল্তেব বা চোখটিকে একটি তীর 
দিয়ে বিদ্ধ করেন। তারপর তিনি হেরাকলস্কে ডাকতে থাকেন। তখন 
হেবাকলপ্ এসে তাপ গদা দিয়ে তার আখাতে মুহূর্তে বব করে ফেলে 
এফিয়াল্তেকে । 

এইভাবে যখনি কোন দেবতা কোনভাবে কোন দৈত্াকে আহত্ত করেন 
তখনি হেবাকলল এমে তার গদার চবম আঘাতে তাকে বধ করে কেলে। 

এইভাবে ডাওনিসাসের হাতে ইউরিতাস ও থার্সাস, ছিকেটের হাতে ক্লাইতিযাস, 
হিফাস্টাসের হাতে মিমাস ও এথেনের হাতে প্যালাস নিহত হয় । সবচেয়ে 
শাস্তিপ্রিয দেবী ছেস্তিয়া ও দিমেতান্র এ যুদ্ধে যোগদান করে নি। তারা শুধু 
পাঁশ থেকে নীবব দর্শক হিসাবে দেখতে দেখতে হাত মোৌচডাতে লাগল । 

এইভাবে সর্বশক্তিমান দেব্তাধেব কাছে নিজিত হয়ে হতাশ মনে মতে 
পালিয়ে গেল দৈতারা। তাদের পিছু পিছু দেবতারাও তেডে গেল। এথেন 
এনক্লাডাপ নামে একট দৈত্যের উপর একট৷ ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন । নেই 
আঘাতে এনক্ল্যাডাস মিসিলি হ্বীপে পরিণত হয়। সমুদ্র-দেবতা তার ত্রিশ্ল দিয়ে 
একটা পাহাড় থেকে পাথর কেটে তা! পলিবেটস্এর উপর নিক্ষেপ করলেন। 
পলিবেটন্ও একটা ছোট হীগে পরিণত হয় । 

আর্কেডিয়ার অন্তর্গত ব্যাথস নামক এক জায়গায় দৈতাব! তাদের এক নতুন 
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বসতি স্থাপন করার জন্য শেষ চেষ্টা করে দেখল । সেখানে নাকি আজও আগুন 
জ্বলে এবং সেখানকার মাটিতে চাষীরা লাঙ্গল দিয়ে জমি চষতে গিয়ে আজও 
দৈত্যদের ছাড় পায় । 

ইতার্লির কুমা নামক সমতলভূমিতে দেবতাদের সঙ্গে বিজ্রোহী দৈত্যদের 
মে চূড়ান্ত সংগ্রাম হয় তাতে দৈত্যরা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । হার্সিস নরকের 
রাজার কাছ থেকে এমন একটি শিরস্ত্রাণ আনেন যা পরে থাকলে যে কোন 
যুদ্ধে জয় অনিবার্ধ। সেই শিরন্ত্রাণ পরে দৈত্যদের নেতা হিগ্লোলিটাসকে 
ধরাশায়ী করে ফেলেন হা্্রিসি। আর্তেমিস তখন গ্রেশিয়নের পতন ঘটান। 
নিয়তি দেবীরা আর্গাস ও থোয়াসের মাথাগুলো ভেঙ্গে দেন। এ্যারেস তীর বর্শ 

আর জিয়াস তার বজ দ্বার! বাকি দৈত্যদের ঘায়েল কবেন। সব ক্ষেত্রেই 
দেবতাদের অন্ত্রাঘাতে দেত্যরা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার মঙ্গে সঙ্গেই হেরাঁকলস 
তার গদা দিয়ে তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে গু ডিয়ে তাদের মৃত ঘটায়। এরপর 
থেকে দৈতার1 দেবতাদের বিরুদ্ধে আর মাথা তোলার সাহস বা শক্তি পায়নি 
কোনদিন ৷ 

এ্যালোয়েদল, 

এফিয়াল্তে ও ওতাস ছিল ইফিমেদিয়ার অবৈধ সম্ভান। জিওপস্এর 
কন্যা. ইফিমেদিয়া সমুদ্রদেবতা পসেডনের প্রেমে পড়ে । তীর প্রেমগ্রার্থিনী হয়ে 
সে সমুদ্রতীরে বসে বসে সমুদ্রতরঙ্গগুলিকে দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে তাঁর 
কোঁলের উপর ধারণ করে । এরই ফলে তার মধ্যে গতপঞ্চার হয় এবং সেই গর্ভ 
থেকে ছুটি পুত্রসস্তান জন্মগ্রহণ করে। 

ইফিমেদিয়া অবন্ত পরে আলোউস নামে এক দানবরাজকে বিয়ে করে। 
আলোউস ছিল বোতিয়ার অন্তর্গত এাসোপিয়ার বাজা। ইফিমেদিয়ার কুমারী 
বয়সের অবৈধ পুক্রসস্তানছুটি আলোউসের সন্তান হিসাবে পরে এালোয়েদস নামে 
অভিহিত হয়। 

কিন্ ইফিমেদিয়ার এই অতিপ্রারুত সম্তানছুটি অলৌকিক ও অন্বাভীবিক- 
ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে । তারা জন্মের পর থেকেই প্রতি বছর নয় কিউবিট 
করে আয়তনে ও উচ্চতায় বাড়তে থাকে । এইভাবে যখন তাদের বয়স নয় বছর 
পূর্ণ হলো খন তারা তাদের বুহদাকাঁর দেহের শক্তির দন্ডে আত্মহারা! ও 
ছিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল । এক অসাধারণ উচ্চাভিলাষের মদে মত্ত হয়ে 
হুর্টলোক অলিম্পিয়া অভিযানের বাসনা প্রকাশ করে। স্টাইকা নদীর ধারে 
এফিয়াল্তে ও ওতাস একদিন শপথ করল তারা যথাক্রমে স্বর্গের রাণী হেবা! ও 
দেবী আর্তেমিসকে ধর্ষণ করবে । 



২৭০ গ্রীকপুরাণ কথা 

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা প্রথমে ঠিক করল রণদেবতা৷ এারেনকে 
প্রথমে তার! বন্দী করবে। তা যদি করে তাহলে স্বর্গজয় সহজ হয়ে উঠবে তাদের 
পক্ষে । 

এই মনে করে কালবিলগ্ব ন! করে তারা চলে গেল থে,সে | * রণদেবতা 
এারেস তখন সেখানেই অবস্থান করছিলেন । সেখানে এ্যারেসকে একা পেয়ে 
সহজেই তাকে ধরে ফেলে নিরন্তর করল তাকে । তারপর তার হাত পা বেঁধে 
একটি বড় তামার পাজ্জে ভরে তাদের বিমাতা এরিঝোয়ার বাড়িতে এক জায়গায় 
লুকিয়ে রাখল । তাদের মা ইফিমেদিয়। অকালে মার! যাওয়ায় তাদের বাব! 
আবার এরিবোয়াকে বিয়ে করে। 

এরপর শুক হলে! তাদের স্বর্গলোঁক অভিযানের কাজ । এক ভবিষ্যদ্বাণী 
€ দৈববাণীর মাধ্যমে তারা জানতে পারে কোন মানুষ বা দেবতা তাদের ব্ধ 
করতে পারবে না। এজন্য ক্রমে আকাশচুম্বী ও অপ্রতিহত হয়ে ওঠে তাদের 
দুঃসাহসী অভিলাষ । 

অলিম্পিক্সা অবরোধের এক উপায়ও খাঁড়া কবে তারা । তারা প্রথমে 
অলিম্পিয়ার সুউচ্চ শিখরদেশে ওঠার জন্য ওস! পাহাড়ের উপর পেলিয়ান নামে 

আর একট! পাহাড় চাপিয়ে দেয়। তারপর নিকটবর্তী সমুদ্রটার মধ পাহাড় 
ফেলে ফেলে সেটাকে একেবারে বুজিয়ে দেবার সংকল্প করে। 

এদিকে এালোয়েদসের এই দুর্ধর্ষ বাসনার কথা শুনে দেবতারা চিস্তিত ও 
ভীত হয়ে পড়লেন । এ্যাপোলে৷ দেবী আর্তেমিসকে এক উপদেশ দিলেন। 
তিনি বললেন দৈহিক বলে যখন এসব দানবদের পবান্ত কর] সম্ভব নয়, তখন 
কৌশলে ও ছলনার ছারা তাঁদের বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই। 

এ্রাপোলোর পরামর্শ অন্ুনারে এযালোয়েদসের কাছে এক বার্তা পাঠালেন 
দেবী আর্তেমিস বলে পাঠালেন তারা যদি অলিম্পিয়া অবরোধ তুলে নেয়, 
তাহলে তিনি ল্যান্তাপ হ্বীপে গিয়ে ওতামের আলিঙ্গনে ধর] দেবেন । 

এই বার্তা পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ওতাল। আনন্দে আত্মহান্া হয়ে 
অলিম্পিয়৷ অবরোধের কথা ব্যক্তিগততাবে ভুলে গেল সে। কিন্তু এ কথায় 
এফিয়াল্তে খুশি হতে পারল না। কারণ হ্বর্গের বাণী হেরা তার কাছে অনুরূপ 
কোন্ আত্মসমর্পণের বার্তী পাঠান নি। অথচ হেরাকে কামনা করে এবং এ 
কামনাকে সে কার্ধে পরিণত করে তুলবেই। ওতাসের এই সৌভাগ্যে ঈ্ষাদ্থিত 
হয়ে উঠল সে। ক্রোধে ও ঈর্ষায় ক্রমশঃ অন্ধ হয়ে উঠতে লাগল সে। 

যাই হোক, ছুজনে তারা ল্যাক্সস হীপে গিয়ে হাজির হলে! । শেষ পর্যস্ত কি 
হয় তা দেখতে হবে। 

কিন্ত ল্যাক্সমে গিয়ে তারা এক নতুন বিপদের শমুবীন হলো । বিপদটা 

এল তাদের ভিতর থেকে । একিয়াল্তে প্রস্তাব করল, আর্তেমিসে প্রস্তাব 
প্রত্যাখান করা হোক, কারণ তাদের দাবি পুরোপুরি দেবতারা মেনে নেননি । 



প্রীবপুরাণ কথা ২৭১ 

'আর ত! যদি ওতাঁস প্রত্যাখ্যান না করে তাহলে আর্তেমিস তাদের কাছে এলে 

বড় ভাই হিলাবে এফিয়াল্তেই প্রথমে ধর্ষণ করবে তাঁকে । 

কিন্তু একথা সহজে মেনে নিতে চাইল ন! ওতাস। সে বলল আর্েমিস 

যখন তার কীছে ধরা দিতে চেয়েছে তখন একমাত্র সে-ই তাকে ভোগ করবে । 

কিন্ত এফিয়াল্তেও তার দাবিপুরণের ব্যাপারে অচল অটল। এইভাবে তাদের 

বিপদ যখন তুঙ্গে উঠল তখন এক সাদা মৃগীর রূপ ধারণ করে আর্ভেমিস সেখানে 

এসে হাঁজির হলো । মৃগীটিকে দেখে দুজনেই মোহিত হয়ে গেল।. 
দুজনেই তাদের আপন আপন বর্শানিক্ষেপের ছারা মৃগীটিকে আগে বধ 

করতে চাইল । কে আগে বর্শ। ছু'ডবে তাই নিয়েই মতাস্তর হলো এবং ঝগড়া 

বাধল। সে ঝগড়ার কোন মীমাংসা না হুওয়ায় দুজনেই এক সঙ্গে তাদের হাত 

থেকে বর্শ। নিক্ষেপ করল মৃগীটিকে লক্ষ্য করে । এমন সময় স্বগীরূপিণী আর্তেমিস 

কৌশলে এমনভাবে তাদের দুজনের মাঝখানে এসে পড়লেন যাতে তার 
বর্শাদুটি লক্ষ্্রষ্ট হয়ে তাদের বুকছুটিকে আমূল বিদ্ধ করল। ফলে দুজনেই একই 

সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। 

তাদের সৃতদেহছুটিকে পরে বোতিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্ত ল্যাক্সসের 
অধিবাসীরা আজও বীরত্বের প্রতীক হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাদের । 

দৈতাদের অবরোধ থেকে এইভাবে অলিম্পিয়া মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হার্িস 
এাঁরেসের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। হাত্রিস জানতেন এযালোয়েদস ভ্রাতায় 
এ্ারেসকে বন্দী করে তাদের বিমাতা এরিবোয়ার বাড়িতে এক গোপন জায়গায় 
লুকিয়ে রেখেছে । 

হাঁঞ্সিস তাই এবার বিজয়গর্বে চলে গেলেন এরিবোয়ার বাড়িতে । বললেন, 

ছেড়ে দাও তাকে । 
এ্যারেসের অবস্থা তখন অর্থমৃত। যাই হোক, এযারেসকে মৃক্ত করে স্বর্গে 

চলে গেলেন হার্সিস। গিয়ে শুনলেন এক অদ্ভূত কথা। শুনলেন এালোয়েদস্ 
ভাইরা মরে গেলেও তাদের আত্মা আবার তারকারূপে অবতীর্ণ হয়েছে। 

খবরটা পেয়েই দেবতারা! আবার তারকারূপে ছুটে গেলেন । সেখানে তাদের 
দেখতে পেয়েই দেবতারা তাদের একটি বিরাট স্তত্তের সঙ্গে তাদের দুজনকেই 
কতকগুলি জীবস্ত বিষাক্ত সাপ দিয়ে বেধে রাখা হলো । সেই অবস্থায় থাকতে 
থাঁকতে তারা পাথর হয়ে যায়। তারা আজও সেখানে পিঠে পিঠ দিয়ে ছুঙগনে 
বসে আছে একটি স্তস্তের গায়ে আর সেই স্তত্তের মাথার উপর জলপরী স্টাইক্ 
বসে আছে। আসলে এালোয়েদরা যেন অচরিতার্থ শপথের প্রভীক হয়ে 
তাদের ব্যর্থতার কথা সকলকে শ্বরণ করিয়ে দিচ্ছে। 



ডিউক্যালিয়নের বন্যা 

ভিউক্যালিয়নের বন্যা বললেই ওগিজিয়ার বন্যার থেকে এর পার্থকোর 
কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আপনা থেকে । আসলে এই বন্যার উদ্ভব হয় দেবরাজ 
জিয়াসের ক্রোধ থেকে । জিয়াস একবার পেলাগাসপুত্র লাইকাঁওনের উপর 
ভীষণ রেগে যান। ওই লাইকাওনই আর্কেডিয়ার অরণ্য অঞ্চলগ্ুলিতে সভ্যতা 
প্রতিষ্ঠা করে এবং জিয়াসের পূজার প্রচলন করে । 

কিস্ত জিয়াসের কাছে একবার এক বালককে প্রথম উৎসর্গ করা হয় বলে 
কষ্ট হয়ে ওঠেন জিয়া লাইকাওনের উপর | তার ফলে লাইকাওন জিয়াসের 
রোধে নেকড়েতে পরিণত হয় এবং বজাঘাতে তার প্রাসাদ তম্বীভূত হয়। 
লাইকাওনের বাইশটি পুত্র ছিল। 

লাইকাওনের ছেলেদের এই অপরাধের কথ৷ অলিম্পাসের সর্বন্র ছড়িয়ে 
পড়ল। দেবরাজ জিয়াস একবার তাদের পরীক্ষা করার জন্য নিজে ছদ্মবেশে 
তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি এক সাধারণ পথিকের ছল্মবেশ 
ধারণ করলেন। কিন্তু তারা জিয়াসকে চিনতে পেরেও তীকে ইচ্ছা করে 
অপমান করার মানসে তাকে এমন এক কুখাগ্চ ঝোল খেতে দিল যার মধ্যে 
পশ্ত ও মানুষের নাড়ীভু ডি মেশানো ছিল। 

জিয়া কিন্ত আগে থেকে তা জানতে পারেন। তকে প্রতারিত. 
করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই জিয়াস দেই ভোজসভার সাজানো 
টেবিলটা নিজের হাতে উল্টে দিয়ে ব্যর্থ করে দেন তাদের সব ষড়মন্ত্র। 
সেই ষড়যন্ত্রের সব কথা ঘোগবলে জিয়াল জানতে পেরে ভীষণ রেগে উঠল । 
তিনি রাগের মীথায় তাঁদের সকলকে পশুতে পরিণত করেন। 

অলিম্পিয়ায় ফিরে এসে জিয়া সার! পৃথিবীকে ভালিয়ে দেবার জন্ত এক 
মহাঁপ্রাবনের হঠি করলেন। সেই মহাপ্লাবনের দ্বারা পৃথিবীর সব মানব ও 
দ্ানবদের ভাসিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলেন তিনি । 

দেবরাজ জিয়াস তার এই ভয়ঙ্কর ইচ্ছ! প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ 
দিক হতে প্রবল বাতাস বইতে লাগল আর শুরু হলো প্রবল অবিরাম বৃষ্টি । 
দেখতে দেখতে জলে জলাকার হয়ে উঠল পৃথিবী । সমস্ত নদীগুলে! কূল ছাপিয়ে 
দুর্বার বন্তার আকারে ছুটে ঘেতে লাগল চারদিকে । সব ডুবে গেল। সব 
জনপদ ও গ্রামনগর ভেসে গেল। একমাত্র কতকগুলো বড় বড় পাহাড়ের 
চূড়াগুলো জেগে রইল সেই মহাপ্নাবনের মাঝে । 

সে প্লাবনে সব মাহুষ ও দৈত্যদীনৰ ভেসে গেল। কেউ রেহাই পেল 
নাঁ। একমান্্র ভিউক্যালিয়ন বেঁচে গেল। প্রমিথিয়াসপুত্জর ডিউক্যালিয়ন 
ছিল পিখিয়ার বাছা! । আগে থেকে জানতে পেরে সাবধান হয়ে পড়ে সে। 
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ভিউক্যালিয়নের বাবা প্রমিথিয়াস যখন দেবরাজ জিয়াসের কোপে পড়ে 
ককেশাস পর্বতে শৃংখলিত অবস্থায় বদ্দীদশায় কাটাচ্ছিল তখন সে একবার 
দেখ! করে তার বাবার সঙ্গে । প্রমিথিয়াম তথন তার ছেলেকে সাবধান করে 

দেয়। বলে, এই ধরনের এক মহাপ্রাবনের ছারা! সারা পৃথিবীকে ভাসিয়ে দেবে 
জিয়া । 

এই সতর্কবাণী শুনে ডিউক্যালিয়ন এক জাহাজ বানায়। তারপর বেশ 

কিছুদিনের জন্য খাবার আর প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে স্ত্রী পাইরণকে সঙ্গে 
করে সেই জাহাজে গিয়ে ওঠে ভিউক্যালিয়ন। 

প্রচুর বৃষ্টি আর গ্রাবন চলে পুরো! নয়দিন ধবে। তারপর থেকে বানের 
জল কমতে থাঁকে ক্রমশঃ | ডিউক্যালিয়নের জাহাজটা নয়দিন ধরে ভেসে 
বেড়াতে লাঁগল ক্রমাগত । নয়দিন পর দেখা গেল তার জাহাজটা পার্ণেসাস 
পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছে । তাছাড়া! ডিউক্যালিয়নের কাছে এক 
ঘুঘু পাখি ছিল । পাঁখটাঁকে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়ে দেখত পাখিটা কোথাও 
বসতে জায়গ। পেয়েছে কি না। নয় দিন পর পাখিটাকে ছেড়ে দিতেই পাখিটা 
উড়ে গেল, আর ফিরে এল না। ডিউক্যালিয়ন তখন ঘৃঝল পাখিটা বসতে 
জায়গ! পেয়ে গেছে অর্থাৎ বন্যার জল অনেকটা সরে গেছে। 

জাহাজ থেকে নেমে সেফিসাস নদীর ধারে থেমিস নামে এক জায়গায় 
চলে গেল ভিউক্যালিয়ন । সেখানে জিয়াসের মন্দিরে পুজো দিল জিয়াসের 
উদ্দেশ্তে । পুজো দেবার সময় দেবরাজ জিয়াসের কাছে প্রার্থনা করল ভিউ- 
ক্যালিয়ন তিনি যেন মানবজাতিকে নতুনভাবে হু করেন । তাদের প্রার্থনায় 
সন্থষ্ট হয়ে জিয়াসও হাগ্রিসকে পাঠিয়ে বলে দেন তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে । 

এমন সময় থেমিস সশরীরে আব্ভূতি হয়ে ভিউক্যালিয়নকে বলল, তোমবা 
স্বামী-শ্রীতে দুজনে মিলে তোমাদের মাথাগুলো ঢেকে দাও আর তারপর 
তোমাদের পিছনে তাদের মাঁর দেহের হাড়গুলে৷ ছুড়ে ফেলতে থাক । 

প্রথমে কথাটার মানে বুঝতে পারল না ডিউক্যালিয়ন। পরে অনেক 
ভেবে ঘুঝল তাদের মা বলতে এখানে ধরিক্্রী বা পৃথিবীমাতাকে বোঝানো 
হয়েছে এবং সেই পৃথিবীমাতার হাড় বলতে পাহাড়ের পাখরগুলোকে 
বোঝাচ্ছে। 

এই কথা বুঝে ভিউক্যালিয়ন আর তার শ্রী পাইরা প্রথমে নিজেদের 
মাথাগুলো ঢেকে দিল। তারপর পাহাড় থেকে পাথর এনে মেই পাথরগুলো 
কোন মানুষকে দেখতে পেলেই তার মাথার উপর মারতে লাগল। এইভাবে 
প্লাবনে রক্ষা পাওয়া অনেক মানুষ ওদের হাতে মুনা গেল। ওর! চেয়েছিল, 
যারা পুণ্যবান ও ভাঙগ মাহুষ তারাই শুধু বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে । 

মহাপ্লাবনের সময় জাহাজ বা কোন কিছুর সাহাধ্য ছাড়াই বিন! চেষ্টাতে্ট 
আরো দুজন মাচ্য 'বেঁচে যায়। তারা হলে! িয়াসের ওরসঙাত ও কোন 
প্রাণ ১৮ 
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মানবীর গর্ভঙ্গাত পুত্র মেগারাস। মহাপ্লাবন আসার সময় মেগারাস তার 
বিছানায় ঘুমোচ্ছিল। কিন্ত জিয়াসের কৃপায় অলৌকিকভাবে তার প্রাণ বক্ষ 
পায়। সহসা এক সারস পাখি তাকে ঘুম থেকে ভেকে নিয়ে জেরামিয়া 
পাহাড়ের উপর যায়। 

আর একজন হলে! পেলিয়নের সেরামবাস । প্লাবনের সময় কোন এক 
জলঘেবী দয়া করে সেরামবাসকে একটি পাখিতে পরিণত করে দেয়। সে তখন 
পার্পেশা পাহাড়ের চুড়ার উপর উড়ে গিয়ে বসে থাকে এবং এইভাবে প্রাণ 
বাচায়। 

তাছাড়া পার্ণেদাস পাহাড়ের আশেপাশে যে সব মাহমুষর! বাস করত তারাও 
বেঁচে যায় সেই মহাপ্লাবনের সময় । তারা সমুদ্রদেবতা পসেডনের কৃপায় বেঁচে 
যায়। বাজ্বিবেলায় যখন তারা খুমে অচেতন ছিল তখন সহসা! অসংখ্য নেকড়ে 
বাঘের চীৎ্কারে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারা প্লাবনের জল দেখে 
পার্পণেলাস পাহাড়ের মাথার উপর উঠে গিয়ে প্রাণ বাঁচায় । পরে পসেডনের পুত্র 
পার্ণেসাপ তার নাম অনুসারে পার্ণেপ/স নামে একটি শহর নির্মাণ করেন। এই 
পার্ণেপাপই নাকি প্রথমে জ্যোতিষবিগ্তার আবিষ্ক'র করেন। প্লাবনের সময় 
যে সব মানুষ নেকড়ে বাধের চীৎকার শুনে পাহাড়ে উঠে প্রাণ বাচায় তারাও 
পরে নেকড়ের নামের সন্গে সঙ্গতি রেখে একটি নতুন নগর নির্মাণ করে আর তার 
নাম দেয় লাইকোরিয়]। 

কিন্ত মহাপ্রাবনে অনেক কিছু ধংস হলেও তার থেকে এমন কিছু ভাল ফল 
পাওয়া যাকস নি। পার্পেলাস নগর থেকে অনেক পরে আর্কেডিয়ার অরণ্য 

অঞ্চলে গিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করে। তারা আবার জিয়াকে অশ্দ্ধা 
করতে শুরু করে। তারা আবার জিয়াসের মন্দিরে বালক বণির প্রবর্তন করে। 

তার] প্রথমে একটি নদীর ধারে জিয়াসের উদ্দেশ্ঠে একটি ছেলেকে বলি 
দেয়। তারপর সেই মৃত ছেলেটির নাড়ীছুড়ী দিয়ে ঝোল রান্সা করে তা৷ মাঠের 
রাখালদের ডেকে খেতে দেওয়া হয়। রাখাপদের মধ্যে কে সেই নাড়ীভূড়ী 
খাবে তা ভাগ্য পরীক্ষার ছারা ঠিক করা হয়। 

যে ছেলেটি সেই নাড়ীভূড়ী খায় তাকে খাওয়ার পর একবার ণেকড়ে বাঘের 
মত ভাঁকতে হয়ঃ তারপর জামা কাপড় সব ছেড়ে ধ্লাতার কেটে নদী পার হয়ে 
ওপারের গভীর অরণ্যে গিয়ে আট বছর নেকড়েদের মাঝে থাকতে হয়। এই 
আট বছর ধরে নেকড়েদের মধ্যে বাস করেও সে যদি কোনদিন মাঁছষের মাংস 
না খায় তাহলে আবার মে তার মহত্ত্ব ফিরে পাবে। তাহলে নির্দিষ্ট 
লময়কালের পর দে আবার নেই নর্দীটি সাতরে পার হয়ে এপারে এসে তার 
ছেড়ে যাওয়া পোষাক আবার দে পরে মানুষের সমাজে ফিরে আসবে । 

পরবর্তীকালে দবামার্কাল নামে এক ব্যক্তি আট বছর নেকড়েদের মধো বাস 
করার পর আবার সে যা্ষের সমাজে ফিযে আসে । 
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যাই ছোঁক, ঘে ডিউক্যালিয়ন মহাপ্লাবনে প্রাণে বেঁচে গিকে পরে জিয়াদের 

কপালাভ করে সেই ডিউক্যালিয়ন হলো এরিয়াসনের ভাই । ওজোনিয়ার 
বাজ! ওবেসথেউদ এই ডিউক্যালিয়লেরই পুত্র । শোনা যায় এই ওর়েস” 
থেউনের রাজত্বকালে তার দেশে একটি কুকুর একসময় একটি কাঠি প্রসব করে। 
শরেনথেউসের নির্দেশে সেই কাঠিটি মাটিতে চারাগাছের মত পৌতা হয় । পরে 
সেইটি নাকি একটি আশ্ুরগাছে পরিণত হয়। 

ডিউক্যালিয়নের আর একটি পুত্রের নাম গ্যাশ্ফিকটিয়ন। এই এাম্ফিকটিয়ন 
ডাওনিপাসের সঙ্গে দেখা করে তাকে তু করে এবং সে-ই প্রথম মদের সঙ্গে জল 
মেশাবার প্রবা প্রবর্তন করে। কিন্তু ভিউক্যালিয়নের প্রথম সম্তান হেলেন ছিল 
সবচেয়ে বিখ্যাত এবং তার থেকেই গ্রীকজাতির উদ্ভব হুয়। 

ঈয়স 
প্রতিদিন রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলাপের কলির মত আঙ্গুল নিয়ে 

লাল পোষ।ক পরে হাইপীরিয়নকন্যা ঈয়ম তার পূর্বাচলের বিছানায় উঠে বসে। 
তাবপর ল্যাম্পাস ও প্লেখন নামে ছুই অশ্ববাহছিত রথে সে উঠে পড়ে। সেই 

রথে কবে এগিয়ে চলে অলিম্পিয়ার পথে। 
অলিম্পিয়াতে গিয়েই ঈয়স তার ভাই হেলিয়াসের আগমনসংবাদ ঘোষণা 

করে। এই ঈয়সের ছুটি পৃথক রূপ আছে যা সে প্রতিদিন দুবার করে ধারণ 
করে। সকালবেলায় তার ভাই হেলিয়াপ আসার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে ওঠে 
হ্মারা এবং তার ভাইএর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিক্রমা করে বেডায়। আবার 
সন্ধ্যা হতেই পশ্চিম দিগন্তে এসেই সে হয়ে ওঠে হেস্পেরা। তখন লে 
মহাসাগরের পশ্চিম কূলে দড়িয়ে তাদের সারাদিনের আকাশপরিক্রমাশেষে 
নিরাপদ প্রত্যাগমনের কথা ঘোষণা করে। 

একদিন এাফ্রোদিতে ঈয়সেব বিছানায় তাঁর ম্বামী এ্যারেসকে দেখতে 

পায়। তখন ঈয়সকে ভ্রষ্ট। অপবাদ দিয়ে তাকে অভিশাপ দেন এ্যাক্কোদিতে । 
বলেন, চিরকাল ধরে মানব-যুবকের প্রতি তোমার থাকবে এক অতৃপ্ঠ অবৈধ 
আসক্কি। এ আসক্তির কোনদিন শেষ হবে না তোমার । 

অথচ ঈয়দ ছিল বিবাহিতা । আম্েউস নামে এক টিটান দেবতার সঙ্গে 
তার বিয়ে হয়। এই বিয়ের ফলে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমা বায়ু আর কতক- 
গুলি নক্ষত্তেৰ জন্ম হ্য় তার গর্ভে । 

তথু মানব-ঘুবক দেখলেই এক অন্ধ আঁসক্কিডে উন্মত্ত হয়ে উঠত অভিশপ্া 
ঈয়স। প্রথমে ওরিয়ন, পরে পেকালাস ও তারপর ক্রীটান--এইভাবে একের 



২৭ গ্লীকপুরাধ কথা 

মানবীব্ গঞ্থঙ্গাত পুত্র মেগারাস। মহাপ্রাবন আসার লময় মেগারাস তার 
বিছানা ঘুমোচ্ছিল। কিন্ত জিয়াসের কপায় অলৌকিকভাবে তার প্রাণ রক্ষা 
পাঁয়। সহসা এক সারম পাখি তাকে ঘুম থেকে ডেকে নিয়ে জেরামিা 
পাহাড়ের উপর যাক । 

আর একজন হলো পেলিয়নের সেরামবাম | প্রাবনের সময় কোন এক 

জলদেবী দয়া করে সেরামবামকে একটি পাখিতে পরিণত করে দেয়। সে তখন 
পার্পেগাস পাহাড়ের চুড়ার উপর উড়ে গিয়ে বসে থাকে এবং এইভাবে প্রাণ 
বাচায়। 

তাছাড়া পার্দেঘাস পাহাড়ের আশেপাশে যে সব মাহুষরা বাস করত তারাও 

বেঁচে যায় সেই মহাপ্লাবনের লময়। তারা সমুদ্রদেবতা পসেভনের কৃপায় বেঁচে 
যায়৷ বাত্রিবেলায় যখন তাবা ঘুমে অচেতন ছিল তখন সহল1 অসংখ্য নেকড়ে 
বাঘের চীৎকারে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারা প্লাবনের জল দেখে 
পার্ণেলাস পাহাড়ের মাথার উপর উঠে গিয়ে প্রাণ বাচায়। পরে পসেডনের পুত্র 
পার্পেসাস তার নাম অনুসারে পার্পেপাস নামে একটি শহর নির্মাণ করেন । এই 
পার্পণেনাসই নাকি প্রথমে জ্যোতিষবিদ্যার আবিষ্কাব করেন। প্লাবনের সময় 
যে সব মানুষ নেকড়ে বাঘের চীৎকার শুনে পাহাড়ে উঠে প্রাণ বাচায় তারাও 
পরে নেকড়ের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি নতুন নগর নির্মাণ করে আর তার 
নাম দেয় লাইকোরিয়া। 

কিন্ত মহাঁপ্লাবনে অনেক কিছু ধ্বংস হলেও তার থেকে এমন কিছু ভাল ফল 
পাওয়! যায় নি। পার্পেসান নগর থেকে অনেক পে আকেডিয়ার অবণ্য 

অঞ্চলে গিয়ে নতুন কবে বসতি স্থ(পন কবে। তারা আবার জিয়াসকে অশ্রদ্ধ! 
করতে শুর করে। তারা আবার জিয়াসের মন্দিরে বালক বলির প্রবর্তন করে। 

তারা প্রথমে একটি নর্দীর ধারে জিয়াসের উদ্দেশ্তে একটি ছেলেকে বলি 

দেয়। তারপর সেই মৃত ছেলেটির নাড়ীভূডী দিয়ে ঝোল রান্না করে তা মাঠের 
রাখালদের ডেকে খেতে দেওয়া হয়। বাখালদের মধ্যে কে সেই নাড়ীভূড়ী 
খাবে তা ভাগা পরীক্ষার হবার! ঠিক করা হয়। 

ঘে ছেলেটি সেই নাড়ীভুড়ী খায় তাকে খাওয়ার পর একবার নেকড়ে বাঘের 
মত ডাকতে হয়, তারপর জাম! কাপড় সব ছেড়ে সীতার কেটে নদী পার হয়ে 

ওপারের গভীর অরণ্যে গিয়ে আট বছর নেকড়েদের মাঝে থাকতে হয়। এই 
আট বছর ধরে নেকড়েদের মধ্যে বাস করেও সে যদি কোনদিন মানুষের মাংস 
না খায় তাহলে আবার সে তার মনুত্তত্ব ফিরে পাবে। তাহলে নির্দিষ্ট 
সময়কালের পর সে আবার সেই নদীটি সাঁতরে পার হয়ে এপারে এসে তার 
ছেড়ে যাওয়া পোষাক আবাব সে পরে মানুষের সমাজে ফিরে আসবে । 

পরবর্তীকালে দ্বামার্কাস নামে এক ব্যক্কি আট বছর নেকড়েদের মধ্যে বাস 
করার পর আবার সে মাষের সমাজে ফিরে আলে । 



আাবপূধাপ কৰা ৷ ২৭ 
যাই হোক, যে ভিউক্যানিয়ন মহাপাবনে আপে বেটে গিয়ে পরে জিয়টসগ 

কপালাভ করে সেই ভিউক্যালিয়ন হলো এরিয়াসনের ভাই । ওজোনিয়ার 
বাজা ওরেনখেউম এই ভিউক্যালিয়নেরই পুর । শোনা যায় এই ওয়েষ" 
থেউসের রাজত্বকালে ভার দেশে একটি কুকুর একসময় একটি কাঠি প্রসব করে । 
শরেদথেউের নির্দেশে সেই কাঠিটি মাটিতে চারাগাছের মত পৌতা হক । পরে 
সেইটি নাকি একটি আঙ্গুরগাছে পরিণত হয়। 

ডিউক্যালিয়নের আর একটি পুক্রের নাম এযাশ্ফিকটিয়ন। এই এাম্ফিকটিয়ন 
ডাওনিসাসের সঙ্গে দেখা করে তাকে তুই করে এবং সে-ই প্রথম মণ মে জল 
মেশাবার প্রা প্রবর্তন করে। কিন্তু ডিউক্যালিক্পনের প্রথম সম্ভান হেলেন ছিল 
সবচেয়ে বিখ্যাত এবং তার থেকেই গ্রীকজাতির উত্তব হয়। 

ঈয়স 
প্রতিদিন বাত্রি শেষ হুবার লঙ্গে সঙ্গেই গোলাপের কলির মত আঙুল নিয়ে 

লাল পৌঁধাক পরে হাইপীরিয়নকন্যা ঈয়স তার পূর্বাচলের বিছানায্ম উঠে বসে। 
তারপব ল্য।ম্পাস ও প্রেখন নামে ছুই অশ্ববাছিত রথে সে উঠে পডে। সেই 
রথে কবে এগিষে চলে অলিম্পিয়ার পথে । 

অলিম্পিযাতে গিয়েই ঈয়ল তার ভাই হেপিম্াসের আগমনসংবাদ ঘোষণা 
করে। এই ঈয়লের ছুটি পৃথক বূপ আছে ঘা! সে প্রতিদিন দুবার করে ধারণ 
করে। লঞ্চালবেপায় তার ভাই হেলিযাদ আপার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে ওঠে 
হেমাবা এবং তার ভাইএব সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিক্রমা করে বেডভাঁয়। আবার 
সন্ধ্যা হতেই পশ্চিম দিগন্তে এসেই সে হয়ে ওঠে হেদ্পেরা। তখন সে 
মহাসাঁগবের পশ্চিম কূলে দীডিয়ে তাদের সারাদিনের আকাশপরিক্রমাশেষে 
নিরাপদ প্রত্যাগমনের কথা ঘোষণ! করে। 

একদিন এাফ্রোদিতে ঈষসের বিছানায় তার স্বামী এ্যারেসকে দেখতে 
পায়। তখন ঈয়সকে ভ্রষ্ট। অপবাদ দিয়ে তাকে অভিশাপ দেন এযাফ্রোদিতে । 
বলেন, চিরকাল ধরে মানব-যুবকের প্রতি তোমার থাকবে এক অতৃপ্ত অবৈধ 
আসক্তি। এ আসক্তির কোনদিন শেষ হবে না তোমার। 

অথচ ঈয়ন ছিল বিবাহিতা । আস্েউস নামে এক টিটান দেবতার সঙ্গে 
তার বিয়ে হয়। এই বিয়ের ফলে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম! বায়ু আর কতক- 
গুলি নক্ষত্রের জন্ম হুয় তার গর্ভে । 

তথধু মানব-যুবক দেখলেই এক অন্ধ আসক্তিডে উন্মত্ত হয়ে উঠত অভিশপ্ত 
ঈয়স। প্রথমে ওরিয়ন, পরে পেকালাদ ও তারপর ক্রীটাম--এইভাবে একের 

স্পিন শিল্প এস আহা 



২৭৬ গ্রীকপুরাণ কথা 

পর এক করে এক একটি মাঁনব-যুবকের সঙ্গে গোঁপনে নির্লজ্ঞভাবে মিলিত: 
হয় ঈয়স। 

শেষকালে চীয়ন গ্যানিমীভ আর টিখোনাস নামে দুজন যুরককে নিয়ে: 
পালিয়ে আমে মত্ঠভূমি থেকে । গ্যানিমীড ছিল দেখতে খুবই সুন্দর । তাই 
দেবরাজ তাকে অকালে স্বর্গে টেনে নেন অর্থাৎ গ্যানিমীভ যৌবনেই মারা যায়। 
ঈয়স তথন জিয়াসের কাছে এক সকাতর প্রার্থনায় ফেটে পড়ে, তিনি যেন 
টিথোনাসকে অমরত্ব দান করেন । জিয়াসও তাতে রাজী হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে। 
কিন্ত একটা জিনিস ভুল করে । সে টিথোনাসের জন্য অনস্ত জীবন কামনা 
করে, কিন্ত অনস্ত যৌবন কামনা বাঁ প্রার্থনা করেনি । ফলে টিথোনাস 
অমরত্ব লাভ করলেও খুব তাড়াতাড়ি বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগল । দেখতে 
দেখতে তার মাথার চুল পাদ হয়ে গেল। তার চোখ মুখ বসে গেল। তখন 

সে বোঝাতার হয়ে উঠল অনস্তযৌবন1 ঈয়সের কাছে। ঈয়স তার প্রথম 
গ্রথম সেবা করলেও পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল । তখন সে টিথোনাসকে তার 
শোবার ঘরে তাল] দিয়ে দিনরাত বন্ধ করে রাখত । কালক্রমে টিথোনাস এক 
পাখাযুক্ত উড়স্ত কীটে পরিণত হয়। 

ওাঁরয়ন 

ওরিয়ন ছিল বোতিয়ার অন্তর্গত হিরিয়া নামক এক দেশের শিকারী । 

মে ছিল সেকালে জীবিত মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে স্থন্দর। সমুদ্রদেব্তা ও 
ইউরায়েলের রিলনে তার জন্ম হয়। হিবিয়ার অন্তর্গত কিয়সে এসে ওরিয়ন 
একবার ডাওনিসাসপুত্র ওনোপিয়নের কন্তা মেরোপের প্রেমে পড়ে। 
ওনোপিয়ন ওরিয়নকে বলল, তার মেয়ের সঙ্গে তার অবশ্যই বিয়ে দেবে যদি 
সে তাদের দেশকে হিংশ্র জন্ত জানোয়ারদের কবল থেকে মুক্ত করতে পাবে। 
তাই শুনে প্রতিদিন ওরিয়ন একটা ছুটো বুনো জন্ত বধ করে সন্ধ্যের সময় তা 
মেরোপকে দেখাবার জন্থ আনতে লাগল। 

কিন্ত যখন কিয়সের জঙ্গলগুলো সত্যি সত্যিই হিং জন্তর কবল থেকে, 
মুক্ত হলো তখনে। ওরিয়নের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিল না ওনোপিয়ন | 
মিথা। করে বলল, এখনে! বাঘ সিংহের ডাক শোনা যাচ্ছে জঙ্গলে । আসলে 
নিজের মেয়েকে নিজেই ভালবাসত ওনোপিয়ন, তাই মেয়েকে ছাড়তে, 
পারছিল না সে। চে 

কোন এক রাতে ওরিয়ন ওনোপিয়নের চামড়ার থলে থেকে মদ বার করে 
ক্সনেক বেশী করে খেয়ে ফেলে। তারপর মেরোপের শোবার ঘরের দরজা) 
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ভেঙ্গে ঢুকে তার সঙ্গে সাবারাত্রি ধরে সহবাস করতে বাধ্য করল । 
একথা শুনে ভীষণ রেগে গেল ওনোপিয়ন। সকাল হতেই সে তার পিতা 

ভাওনিসাসকে আবাহুন করল। ভাওনিসাল এসে বললঃ ওকে আরো অনেক 

বেশী মদ খাইয়ে দাও যাতে ও গতীবভাবে ঘুমিয়ে পড়ে । 
ওনোপিয়ন তাই করল। তারপর ওরিয়ন মদের ঘোরে গভীরভাবে 

ঘুমিয়ে পড়লে তার চোখ ছুটো৷ উপড়ে নিপ নৃশংসভাবে । পরে তাকে সমুক্ের 
ধারে ফেলে দিল। 

নির্জন সমুদ্রতীরে অন্ধ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় বড় অসহায়বোধ করতে লাগল 
«ওরিয়ন । এমন লময় এক দৈববাণী শুনে চমকে উঠল । দৈববাণীতে বল হয় 
যে পূর্বদিকে গিয়ে সে যদদি সমুদ্রগর্ত থেকে ক্রমশঃ উদীয়মান সুর্যের দিকে চোখ 
তুলে তাকায় তাহলে সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে । 

ওরিয়ন তখন একটা ছোট নৌকে1 যোগাঁড় করে তাতে করে সমৃত্রের উপর 
দিয়ে পূর্বদিকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগল । সাইক্লোপদের হাতুরির শব্ব 
শুনতে শুনতে সে লেমনস দ্বীপে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে হিফাস্টাসের 
কামারশাল থেকে সেভালিয়ন নামে একজন লোককে তার পথপ্রদর্শক 
হিসাবে সঙ্গে নিল । 

সমুদ্রের উপর দিয়ে বহু পথ ঘুরে সেভালিয়ন অবশেষে ওরিয়নকে নিয়ে এক 
মহাঁসমুদ্রের প্রান্তভূমিতে গিয়ে উপনীত হলো । সেখানে ঈয়স তার প্রেমে পড়ে 
যায়। তখন তার ভাই হেলিয়াস ওরিয়নের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়। ঈয়দ 
তখন ছিল ডেলস দ্বীপে । ইয়সের সঙ্গে সারা দেশ পরিভ্রমণ করার পর আবার 

কিয়সে ফিরে এল ওরিয়ন । কারণ এবার ওনোপিয়নেয় উপর প্রতিশোধ 
নিতে চায় সে। 

কিন্ত কিয়সে ওনোপিয়নকে দেখতে পেল না ওবিয়ন। ওনোপিয়ন তখন 
মাটির নীচে এক গপ্রকোষ্টে লুকিয়ে ছিল। ওক্ষিয়ন ভাবল ওনোপিয়ন তার 
পিতামহ ক্রীটের রাজ! মাইনসের কাছে আশ্রয় নিয়েছে । এই ভেবে সে ক্রীটে 
গেল । 

কিন্ত ক্রীটে ঘেতেই দেবী আর্তেমিসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওরিয়নের | 
আর্ভেমিস তাকে প্রতিশোধের কথা ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে শিকার করে বেড়াতে 
বলল। কিন্ধ আর্তেমিসের সঙ্গে ওরিয়নের এই মেলামেশা ভাল চোখে দেখলেন 
না এাপোলো । এ্যাপোলো দেখলেন ঈয়সের সঙ্গে ওরিয়নের অবৈধ প্রেমসম্পর্ক 
বজায় আছে তখনো! এবং প্রতিদিন ডেলসে গিয়ে ঈয়সের শয্যাসঙ্গী হয় সে। 
সারারাঞ্রি এইভাবে পরপুক্ুষেব সঙ্গে কাটিয়ে. প্রতিদিন প্রত্যুষে লজ্জায় লাল 
হয়ে ওঠে ঈয়স | 

এাপোলো! ভাবলেন আর্তেমিসও এইভাবে ওরিয়নের প্রেমে পড়ে যাবে। 

সেও তাঁকে এইভাবে এক সামান্ঠ মর্যমানবকে তার শধ্যাসঙ্গী করে তুপৰে 
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কারণ ওরিণন নাকি গর্ব করে বলত সে পৃথিবীর সব বনজঙ্গলের জন্ত জানোয়ার 
দের বধ করবে। ৃ 

এাঁপোষ্ব! একদিন ধধ্ষিভ্রীমাতার কাছে গিয়ে বলল, ওরিয়ন তোমার খুক 
থেকে সব পশ্ড বধ করে ফেলবে বলে আক্ষালন করে বেড়াচ্ছে। স্থৃতরাং 
অবিলম্ে ওর মৃত্যুর ব্যবস্থা করো। ধরিত্রীমাতা তখন বিরাটকায় এক কাকড় 
বিছে পাঠিয়ে দিলেন ওরিয়নকে কামড়াঁবার জন্য । 

ওরিয়ন প্রথমে তার তীর ও পরে তার তরবারি দিয়ে কীকড়া বিছেটাকে 
আক্রমণ করল। কিন্ত যখন দেখল তাঁর চামড়া দুর্ভে্, কোন লৌকিক 
অস্্ত্থারা বিদ্ধ হবে না তখন সে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন ডেলস 
স্বীপে গিয়ে ঈয়পেয় কাছে নিরাপদ আশ্রয় পাবার উদ্দেশ্তটে সীতার কেটে 
সমুদ্র পার হতে লাগল। 

এদ্দিকে এাপোলোও তাকে দূর থেকে তার সব গতিবিধি লক্ষা করে 
যাচ্ছিলেন। তিনি তখন আর্তেমিসকে ডেকে বললেন, এ যে দূর সমুদ্রে একট! 
লোক স্লাতার কেটে যাচ্ছে তার কালে! মাথাট! দেখতে পাচ্ছ? 

আর্তেমিস বললেন, হ্যা। 
এযাপোলো বললেন, ও হচ্ছে কুখ্যাত ছূরবৃত্ত ক্যানডাওন যে ওপস নামে 

একটি মেয়ে ও হাইপারবোরিয়ায় তোমার মন্দিরের পৃজা'রিণীকে ধর্ষণ করে। 
হতরাং এ ক্যানডাঁওনকে অবিলম্বে তীর ছারা বিদ্ধ করো । ওরিয়ন যখন 
বোতিয়ায় ছিল তখন ছদ্মনাম ছিল ক্যানভাওন | 

আর্তেমিস তখন না জেনেই একটি অব্যর্থ তীরঘারা বিদ্ধ করলেন 
ওরিয়নকে । পরে আর্তেমিস যখন দেখলেন তার তীরটা ওরিয়নের মাথাটাকে 
ভেদ করে ফেলেছে তিনি তখন শোকে ছুঃখে মুহামান হয়ে উঠলেন। তখন 
এাপোলোর পুত্রকে ডেকে ওরিয়নকে বাচিয়ে দিতে বললেন। কিন্ত 

এাপোলোর পুত্র এ্াক্লিপিয়াস এ কাঁজ করার আগেই জিয়াসের একটি বক্েকক 
দ্বারা নিহত হুন। 

ওরিয়নকে বাচাতে ন1 পেরে আর্তেখিস তার আত্মাকে অমর করে রাখার" 
জগ্য নক্ষভ্রলোকের মধো স্থান দেন । নক্ষত্রলোকের মাঝে আজও ওরিয়নকে £ 
দেখা যায় এক বিরাট কীকড়! বিছে তাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে । 

কেউ কেউ আবার বলে আর্তেমিসের তীরে নয়, কাঁকড়া বিছের কামড়েই 
মৃত্যু ছয় ওরিয়নের | 



হেলিয়াস 

ছেলিয়াম ছলে ঈয়সের ক্ভাই। টিটান দৈত্য হাইপীরিয়নের খরসে ও 

ইউরিফেসার গর্ভে তার জন্ম হয়। ভোরবেলায় মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই 
রোজ উঠে পড়েন তিনি । তারপর চারটি অশ্বত্বার1 বাহিত রথে চেপে আকাশ 

পরিক্রম! শুক করেন । পূর্ব দিগন্তে কোৌলবিসের কাছ থেকে যাজ্া শুরু করে 

দ্বিনের শেষে পশ্চিম দিগন্তে তীর যাত্রা শেষ করেন । সেই পশ্চিম দিগন্তে একটি 
ঘ্বীপের মাঝে তাঁর অনেকগুলি ঘোড়া চরে বেড়াত। 

যে মহাসমুদ্র সাবা পৃথিবীর কটিদেশকে চারদিক থেকে বন্ধন করে আছে 
সেই মহাসমৃত্রের তরঙ্গমীলার উপর দিয়ে একটি সোনার মত উজ্জল নৌকোর 
উপর তাঁর রথটি চড়িয়ে তাতে করে তাঁর বাসভবনে চলে যান। এই বিশেষ 
নৌকোখানি দেবশিল্পী হিফাস্টাঁপ নির্মাণ করেন তীর জন্য । তারপর তীর 
বাসভবনে গিয়ে সারারাঞ্ি ধরে বিশ্রাম করেন একটি প্রকোষ্ঠে। 

পৃথিবীতে যা যা ঘটে তা সব দেখতে পান হেলিয়াপ। তবে একবার 
ওডেপিয়াসের সঙ্গীরা যখন তীর ধর্মীয় গরুগুলি চুরি করে একটি খ্বীপের গোচারণ- 
ক্ষেত্র থেকে তখন তা৷ তিনি দেখতে পাননি । তার অনেক গবাদি পস্তর পাল 
আছে। সাঁড়ে তিনশো! করে গবাদি পশুর এক একটি পাল বিভিন্ন দ্বীপে চরে 
বেড়ায়। সিসিলিতে তীর একপাল গবাদি পশ্ড আছে। সে পালটি তার 
ফেটেসা ও ল্যাম্পেশিয়া নামে ছুটি কন্তা চরায়। কিন্তর্তীর সবচেয়ে সুন্দর ও 
সুদৃশ্ঠ গবাদি পশ্তর পাল আছে স্পেনদেশের একটি শ্বীপে । 

তবে ভেলিয়াসের থাকার জন্য কোন নির্দিষ্ট ছীপ নেই। ত'র পশ্তগুলি 
বিভিন্ন দ্বীপে চরে বেড়ালেও তীর নিজন্ব কোন ছীপ নেই। দেবরাজ জিয়াস 
যখন পৃথিবীর বিভিন্ন ঘীপ বিভিন্ন দেবতাদের বিলি করেন তখন হেলিক্লাসের 
কথা ভুলে যান। 

জিয়াস বললেন, আমার ভুল হয়ে গেছে। কথাটা নতুন করে ভেবে 
দেখতে হবে। 

হেলিয়াস বলল, এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ দিকে সমুপ্রে একটা নতুন ছীপ 
জাগছে । আমি সেই হ্বীপট! নিয়ে খুশি থাকব। 

জিয়াস তখন নিয়তি ল্যাচেসিসকে ডেকে বললেন, দেখ, হেলিয়াসের ভাগ্যে 
কোন দ্বীপ আছে কি না। 

এমন সময় সমূদ্রগর্ভ থেকে রোডস্ নামে এক নতুন ঘীপ জেগে উঠতেই 
ছেলিয়াস তা দাবি করে বদল । সেই খীপে রোড নামে এক জলপবীকে দ্বেখে 
তার প্রেমে পড়ে গেল হেলিয়াস। হেলিয়াদ তার সঙ্গে মিলিত হয়ে পর পর 
সাতটি পুজ্জ ও একটি কন্যার জন্ম দিল । 
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অনেকে বলে রোডস্ ্বীপটা এর আগেও ছিল। জিয়াসের হুষ্ট মহাপ্লাবনের 
সময় ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে আবার জেগে ওঠে। সে হীপে আগে 
একদল জলপরী বাস করত। তাদের মধ্যে ছেলিয়া নামে একজন জলপরীর 
প্রেমে পড়ে গিয়ে সমুদ্রদেবতা পসেডন কয়েকটি সস্তান উৎপাদন করেন তাঁর 
গর্ভে। তারা হলে! ছয়টি পুত্র আর রোড নামে একটি কগ্া। শোনা যায় 
পসেডনের এই ছয় পুত্র বড় ছুরস্ত ছিল। একবার দেবী এযাফ্রোদিতে যখন 
সাইথেরা থেকে প্যফসের পথে যাচ্ছিলেন তখন পসেডনের পুত্ররা অপমান করে 
তাঁকে । ফলে তার শাপে তারা পাগল হয়ে গিয়ে নিজেদের মাকেই ধর্ষণ করে। 
তাদের মা তখন সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে রে । পসেডন তখন তাঁর সেই ছয় 
ছেলেকে মাটিতে জীবস্ত পু'তে ফেলেন । মহাঁপ্রাবনের পর তেনসিনে নামে যে সব 
জলপরীরা রোডস্ ্বীপে আগে বাঁস করত তারা মহাপ্তাবন শুর হবার আগেই 
তা জানতে পেরে সে দ্বীপের উপর সব দাবি ত্যাগ করে বিভিন্ন দিকে চলে 
যায়। 

যাই হোক, হেলিয়াস রোভস্ দ্বীপে রোঁভ নাঁমে জলপরীকে বিয়ে করে সে 
দ্বীপে বসবাস করতে থাকে । তার সাতটি পুত্র কালক্রমে জোতিথিগ্ঠায় 
পাঁরদশিতা লাভ করে। হেলিয়াসের একটিমাঁঞ্জ কন্যা ছিল । তাঁর নাম ছিল 
ইলেকৃট্রিও। কুমারী বয়সেই তার মৃত্যু হয়। 

হেলিয়াসের এযাকৃটিস নামে এক পুন্র পিতৃহত্যার অপরাধে নির্বাসিত হয়। 
সে তখন মিশরে পালিয়ে যায়। মিশরে গিয়ে সে মিশববাসীদের জ্যোতিষবিষ্া 
শেখায় । সেখানে ছেপিওপলিস নামে এক শহর নির্মাণ করে। তার পিতা 
ছেলিয়াসের নাম অন্থসাবরে সেই শহরের নামকরণ হয় । 

এদিকে রোডসের অধিবাসীরাও হেলিয়াসের সন্মানার্থে সত্তর ফুট উচু এক 
মৃতি স্থাপন করে । দেবরাঁজ জিয়াসও পরে রোডস্ দ্বীপের সীমান!1 বাড়িয়ে 
তার সঙ্গে সিসিলিকেও জুড়ে দেন। 

একবার ছেলিয়াসের ফেইথন নামে এক ছেলে তার বাবার মত শুভ্রর শ্রিন্ধপ 
অশ্ববাছিত ব্যধের রথ চালাবার জন্য জেদ ধরে। সে তার মার অনুমতি আদায় 
করে এবং তার মা ও বোন এবিবয়ে তাঁকে উৎসাহ দেয়। কিন্ত হেলিয়াস 
জানত এ রথ চালনো কঠিন কাজ এবং সে ছাড়া আর কারো! দ্বারা সম্ভব নয়। 

কিন্তু ফেইখন ছাড়ল না। অবশেষে মত দিল হেলিয়ান। একদিন 
সকাল হতেই হেলিয়াসের রথে অস্থ সংযোজিত করে রথ ছেড়ে দিল ফেইথন। 
কিন্তু অশ্ের বনপা ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল ন! সে। প্রথমে সে আকাশের 
অনেক উচু স্তরে ব্থ চালন! করতে লাগল । পরে আবার হঠাৎ সে রথটাকে 
পৃথিবীর খুব কাছে কাছে চালনা করতে লাগল। তখন তুর্ধের ছুংসহু 
তাপে পৃথিবীর ঘুক জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল । তখন ধরি্রীমাতা! যন্ত্রণায় কাতর 
আর্তনাদ করতে লাগলেন এবং দেবরাজ জিয়াসের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থন 
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করতে লাগলেন । তখন জিয়াল ফেইথনের উপর রেগে গিয়ে এক বস্বাঘাতে 
ফেইথনকে বধ করেন। ফেইথন সেই বজ্ধের আঘাতে পে! নদীর জলে পড়ে 
যায়। সেই মুহূর্তেই প্রাণবিয়োগ হয় উদ্ধত ফেইথনের। আর তার 
'শোকবিলাপধিত বোন পপলার গাছে পরিণত হুয়। 

হেলেনের প্রা 
ডিউক্যালিয়নের পুত্র হেলেন থেপাঁলিতে বসতি স্থাপন করে। পরে 

ওবেসেইস নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে । তার কলে কতকগুলি সন্তান হয় 
তার। তারজ্ষ্ঠ সন্তান ঈয়োলা তার অবর্তমানে রাজ্য শাসন করতে 
থাকে । 

ছেলেনের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হলো ডোরাস। সে পার্ণেণাসের পার্বত্য 
অঞ্চলে গিয়ে এক নতুন বসতি স্থাপন করে এবং তাঁর নাম অনুসারে ডে বিয়া 
নামে এক নতুন জাতি গড়ে তোলে । হেলেনের দ্বিতীয় পুত্র জুখাস ভাইদের 
কাছ থেকে 'চোর' বদনাম পেয়ে এথেন্সে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে 
সে রাজা এরেখখেউসের কন্তা ক্রেইসাকে বিয়ে করে । সেই বিয়ের ফলে ইয়ন 
ও একানেউস নামে ছুটি সত্তান জন্মগ্রহণ করে। 

এইভাবে দেখা যাঁ় হেলেনের তিনটি পুর্ন থেকে তিনটি জাতির উদ্ভব হয়। 
এই সব জাতিগুলি ঈরোনান, ডোরিয়ান ও একিয়ান নামে পরিচিত। জুথাস 
অবশ্য এথেন্সে গিয়ে সুখী হতে পারেনি । তার শ্বশুর রাজা এরেখখেউসের 
মৃত্যুর পর লোকে তাকে রাজা হতে বলে । কিন্ধ সে রাজা না হয়ে এরেখখেউসের 
পুত্রকেই সিংহাসনে বলায়। কিন্ত এরেখখেউসের এই পুত্র শাঘক ছিসাবে 
অযোগা প্রমাণিত হওয়ায় গ্রজারা জুখাসকেই দোষ দিতে থাকে । পরে 
জুথাসকে নির্ালনদণ্ড ভোগ করতে হয়। এগিয়ালাস নামে এক জায়গায় 
নির্বামনকালেই তার মৃত্যু হয়। 

হেলেনের জোষ্ঠ পুত্র ঈয়োলাস একবার দেবী আর্তেমিসের সহচরী থীয়ার 
শালীনতাহানি করে। থীয়া ছিল শেইরনের কন্যা । থীয়া কিন্ত এই কথাটা 
তার বাবাকে বা আর্তেমিসকে জানাল না । এব্যাপারে তার কোন দোষ না 
থাকলেও ভাবল ওরা তাকেই দোষ দেবে। ঈয়ে(লাঁস তার উপর বলাৎকার 
করায় সে গর্ভবতী হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে । 

ঈয়োলান তখন তার বন্ধু পসেডনের শরণাপন্ন হুয়। পসেডন তার বন্ধু 
ঈয়োলাসকে কাচাবার জন্য থীয়াকে একটি গর্ভবতী ঘোটকীতে পরিণত করেন । 
তার নাম হয় তখন ইউগ্পগী আর মে যে অশ্বশাবক প্রন্নব করে তার নাম 
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রাখা! হয় মেলানিক্সী। পসেডন ভাবেন এইভাবে রূপান্তরের ফলে ঈয়োনাসের 
পাপকর্ষের কথা কেউ জানতে পারবে না আর খীয়া কাউকে সে কথা বলতে 
পারবে না। 

ঈয়োলাস অবশ্য সেই অশ্বশীবকটিকে আপন কন্তা! হিসাবে গ্রহণ করে। 
পসেডনও তাকে মানবন্ধপ দান করেন । কিন্তু থীয়া! আর মাঁনবীরূপ লাভ করতে 
পারেনি এবং মেইভাবেই তার মৃত্যু হয়। তবে পসেডনের কৃপায় মৃত্যুর পর 
সে নক্ষত্রলোকে স্থান পায়। ইঈয়োলাস তার মাতৃহাব্রা কন্যাসস্তানটিকে এক 
নিঃসস্তান দম্পতির কাছে রেখে মানুষ করতে থাকে । তাঁর নাম রাখা হয় 
আর্নে। লোকে জানত সে ডিমন্তেসের কন্ঠ] । 

সমুত্রদেবতা পমেডন নিজেও একবার ডিমস্তেসকন্তা আর্নের উপর বলাৎকার 
করেন। আনে তখনও কুমারী ছিল। তার বাল্যকাল থেকেই তার উপর 
নজর রেখেছিলেন পসেডন। সে যৌবনপ্রাপ্ত হতেই একদিন তার উপর 
তার অনিচ্ছা পত্বেও উপগত হুন। এর ফলে সন্তানসম্ভবা! হয় আর্নে। 

আর্নের পালকপিতা ডিমস্তেদ একথা জানতে পেরে আর্নেকে এক শুন্য 
সমাধি মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন । আনে তারই ভিতর দুটি যমজ সস্তান 
প্রসব করে । 

আইকারিয়ার রাজ| মেরাপস্তাম তার বন্ধ্যা শ্রী খাক়ানোকে পরিত্যাগ 
করার ভয় দেখায়। তাকে বলে, যদি এক বছরের মধ্যে তোমার গর্ভে কোন 
সম্তান না জন্মায় তাহলে বিবাহবিচ্ছেদ করব আমি । 

এই কথা বলে মেবাপস্তাস বাইরে চলে যায়। তখন থীয়ানেো মনের 
ছুঃখে রাজধানী ছেড়ে চলে গিয়ে মাঠের বাঁখালদের কাছে তার ছুঃখের কথা 
জানায়। তখন যাখালদের তৎপরতায় সেখানে পসেভন আবিভূর্তি হয়ে 
থীয়ানোর উপর উপগত হুন। তার ফলে তৎক্ষণাৎ গর্ভসঞ্চার হয় শীয়ানোর 
মধ্যে। 

মেরাপস্তান এসে দেখে তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে । কালক্রমে থীয়ানো 
ছুটি যমজ সম্তান প্রসর্ব করে এবং অজ্ঞানবশতঃ সে সন্তানদের আপন সম্ভান 
বলেই খুশি মনে গ্রহণ করে মেরাপস্তান। থীয়ানোকে এ বিষয়ে সন্দেহ করার 
কোন কারণ খুজে পায়নি ে। পরে অবশ্য থীনানোর গর্ভে তার শ্বামীর উরসে 
আরো! ছুটি সস্তান হয়। পসেডনের উরসজাত সম্ভানছুটির নাম ছিল ঈয়োলাঁদ 
ও বোতাম । 

একই বাড়িতে চারটি সম্তান বেড়ে উঠলেও থীয়ানো এক অস্ত্ধন্ে ভুগত 
দব সময়। সে তার অবৈধ সস্তানদের সহ করতে পারত না এবং শ্বামীর 
ওরমজাত সন্তানদের বেশী স্েহ করুত। নিজেকে অপরাধিনী ভাবত সব সময়। 

একদিন রাজা যখন বিদেশে যায় তখন থীয়ানে! তার স্বামীর উরসজাত 
সন্তানদের শিখিয়ে দেয় তারা যেন শিকার করতে গিয়ে তাদের বড় ভাইদের 
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হত্যা করে। এমনভাবে তারা যেন এ কাজ করে যাতে মনে হবে ঘটনাক্রমে 
তার] মারা যায় । 

ডিমস্তেস আর্নের সম্তানছৃটিকে পেলিয়ন পর্বতে ফেলে রেখে আলার হুকুম 
দিল। তখন সেই রাঁখালবেশী পদেডন ছেলে ছুটিকে রক্ষা করে। তাদের নাম 
রাখা হয় ঈয়োলাস আর বীয়োতাস। 

এদিকে আইকারিয়ার বাজ! মেতাপস্তাস স্ত্রী থীয়ানোর গর্ভে সস্তান না 

আসায় বেগে গেল। সে তার স্ত্রীকে বলল, এক বছরের মধ্যে তোমার গর্ভে 

সম্ভতান না এলে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব । 
এমন সময় একদিন রাজা মেতাপস্তান শিকাঁবে বেরিয়ে যায় দূর দেশে । 

সেই অবসরে এক দৈববাণী শুনে প্রাসাদ ছেড়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে যাঁয় 

থীয়ানে]। 
মাঠ পার হয়ে এক উপত্যকায় একজন রাখালকে দেখতে পেয়ে তার 

ছুঃখের কথা সব বলল থীয়ানো। আসলে সেই রাখাল ছিল সমূত্রদেবতা' 
পমেডন | পসেডনের বরে ছুটি সন্তান লাভ করল থীয়ানো। অনেকে বলে 
পসেডন সেই রাখালের বেশে থীয়ানোর উপর উপগত হয়ে গর্ভ সঞ্চার করে 
এবং যথাসময়ে একই লঙ্গে দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করে এবং রাজা মেতাপস্কাস 
সে সস্তান ছুটিকে নিজের সন্তান বলে মেনে নেয়। আবার কেউ কেউ বলে 
পসেডনের বরে কোঁথা থেকে ছুটি নবজাত শিশু খীয়ানোর কোলের উপর 
এসে পড়ে। 

যাই ছোক, পরে রাজা মেতাপস্তাসের ওরসে থীয়ানোর গর্ভে আবার ছুটি 
সন্তান জন্মলাভ করে এবং এই চারটি সন্তান প্রাসাদে একই সঙ্গে মানুষ হতে 
থাকে | তবে তার স্বামীর গুরসজাত সস্তানদধেরই বেশী নেছ করতে থাকে 
থীয়ানো! । এমন কি দৈববরে লব্ধ তার আগেকার সম্তানছুটিকে হত্যা করার 
কথাও ভাবতে থাকে সে। 

একবার রাজ] মেতাপস্তাম বিশেষ কার্ধবশতঃ বিদেশে গেলে সেই অবকাশে 

তার চারটি ছেলেকেই কৌশলে শিকারে পাঠায় খীয়ানো । সেই সময় তার 
স্বামীর উরসজাত সস্তানছুটিকে সে নির্দেশ দেয় তাঁরা! যেন তাদের দাদাদের হত্যা 
করে। কাজটা যেন তারা এমনভাবে করে খাতে মনে হবে তারা দুর্ঘটনায় 

মারা! গেছে। 

কিন্তু বনেধ মধ্যে মেতাঁপস্তাসের খরসজাত সম্ভান ছুটি তাদের দাদাদের 
হত্যা করতে উদ্যত হলে পসেডন নিজে এসে তীর সস্তানদের পক্ষ অবলম্বন করেন ) 

ফলে মেতাপস্তাসের সন্তান ছুটি মারা ঘায়। প্রাসাদে যখন তাদের মৃতদেহ 
আন! হয় তখন শোবেছুঃখে ও অনুশোঁচনার প্রবলতায় খীয়ানে! ছুরিকা ঘাচচে 
আত্মহত্যা করে। এ 
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দুঃখে ঘুরতে ঘুরতে বনের ধারে সেই উপত্যকায় গিয়ে ছাজির হয়। সেখানে 
পসেভন সশরীরে আবিভূতি হয়ে তাদের জন্মবৃত্তান্ত তাদের জানান। সেই 
সঙ্গে তিনি বলেন, তোমরা অবিলম্বে গিয়ে তোমার মাকে বাচাও।, সে তার 
সমাধির ভিতর এখনে! জীবিত আছে। 

সেই সঙ্গে পসেডন আর একটা কাজের ভার দেন তার সম্ভানদের । বলেন, 
নিষ্ঠুরহ্দয় পাপীষ্ঠ ডিমস্তেসকে বধ করে অন্ধ আরন্নেকে কারাগার হতে মৃক্ত 
করো । আসলে তোমর! তাঁরই গর্তজাত সম্তান। প্রসবের পবেই ভিমন্তেস 
রেগে তোমাদের পাহাড়ে নির্বাসিত করলে আমি তোমাদের রক্ষা করে 
থীয়ানোকে দান করি । 

পসেডনের কাছ থেফে তাদের জন্মবৃতাস্ত শুনে তাদের মাকে দেখার জন্য 

আকুল হয়ে উঠল দুই ভাই । সঙ্গে সঙ্গে তাদের পালিক1 মাতা খীয়ানোকে 
পুনকজজীবিত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল । 

ঈয়োতাস ও বীয়োতাস ছুই ভাইই প্রথমে পসেডনের কথামত ডিমস্তেসকে 
বধ করল। তারপর কারাগার হতে তাদের গর্ভধারিণী মাতা আনেকে মৃক্ত 
করল। আনেকে কারাকদ্ধ করার সময় তাকে চিরতরে অন্ধ করে দেয় 

ডিমস্তেস। আর্নেকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিশক্তি দান করলেন 
পমেডন । 

এরপর ছুই ভাই তাদের মা আর্নেকে নিয়ে আইকারিয়ায় গিয়ে পৌছল। 
তার! সেখানে গিয়েই প্রথমে সমাধিগহ্বর থেকে খীয়ানোর মৃতদেহ বার করে 
দেখল এখনো! ক্ষীণভাবে জীবিত আছে সে। রাজা মেতাপস্তাম তখন উপস্থিত 

ছিল। সে সব কথা শুনে খীয়ানোর উপর রেগে উঠল । সে বুঝল থীয়ানে। 
তাকে প্রতারিত করেছে । তাই তাকে ত্যাগ করে আনেকে বিয়ে করল এবং 
সন্তানদের নিজের সম্ত(ন হিসাবে গ্রহণ করল। 

কিছুকাল স্থখেশান্তিতে কাটল ৷ কিন্তু রাজা মেতাঁপস্তাস হঠাৎ এানো- 
লিতে নামে একটি মেয়েকে স্ত্রী থাকা সত্বেও আবার বিয়ে করায় গোলযোগ 

বাধল সংসারে । আনের ছুই ছেলে তথন বেশ বড় হয়েছে । তারা স্বাভাবিক- 

ভাবেই মার পক্ষ অবলম্বন করল এবং আক্রোশবশত: নতুন রাণী এযানো- 
লিতেকে হত্যা! করল। তখন রাজা তাদের উপর রেগে গিয়ে ছুই ভাই ও 

তাদের যাকে নির্বাপনদণ্ড দীন করল। তার রাজ্য ও যাবতীয় ভূসম্পত্তির 
উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করল রাজা । 

বীয়োতাস তার মাকে নিয়ে তার পিতামহ থেপালির বাজা ঈয়োলাসের 

বাজপ্রাপাদে গিয়ে আশ্রয় নিল। তার পিতামহ তাকে তার রাজ্যের দক্ষিণ 

'অঞ্চলটি দান করল। তাঁর মার নাম অনুসারে সে অঞ্চলের নতুন নামকরণ 
করে সেখানেই রাজত্ব করতে লাগল বীয়োতাস। কালক্রমে সেখানে 
বীয়োতিস্বান নামে এক নতুন জাতি গড়ে ওঠে । 

টস বু পট নাট বসির 
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বীয়োতাসের উপর তার বাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ঘ্বীপের সন্ধানে, 
কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে দুর সমুত্রের পথে যাত্রা শুরু করে ঈয়োলাস ! মাঝ. 
সমূত্রে ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে দেবতাদের অনুগ্রহে সাতটি নতুন হ্ীপের সন্ধান 
পায় ঈয়োলাস। সেই সাতটি ঘ্বীপের মালিক হয়ে তার একটিতে বাস করতে 
থাকে । লিপারা নামে একটি দ্বীপে এক খাড়াই পাহাড়ের উপর এক বিশাল 
প্রাসাদ নির্মাণ করে ঈয়োলান । ভাব নাম অনুসারে সেই সাতটি খ্বীপের নাম 
হয় ঈয়োলীয় দ্বীপপুঞ্জ । ঈয়োলাস যে ঘ্ীপে বাস করত সেটি নাকি ভাসমান 
দ্বীপ ছিল। এই সময় সামুদ্রিক বারুপ্রবাঁহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ভার পায় সে 
এবং যে পাহাড়ের উপর প্রাাদ্দ তৈরি করে সে বাস করে সেই পাহাড়ের 
একটিতে বড় গুহার মধ্যে বায়ুপ্রবাহগুলিকে অবরুদ্ধ করে রাখতে থাকে । 

বৃদ্ধ বয়দে এক নতুন যৌবনশক্তি ও কর্মোছ্মে সঞীবিত হয়ে ওঠে 
ঈয়োলাস। সে আবার এনারেতে নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে নতুন করে 
সংসার পাতে । এই বিয়ের ফলে তাদের ছয়টি পুত্র ও ছয়টি কন্ঠ জন্মগ্রহণ 
করে। তার! বড় হয়ে নিজেদের মধ্যে প্রেমসম্পর্ক গড়ে তোলে । এক একজন 
ভাই এক একজন বোনকে নিয়ে সেই প্রাস।দের মধোই বিবাহিত নরনাবীর মত 
বাস করতে থাকে । মানবসমাজের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক না থাঁকায় 
সামাজিক আচরণবিধি বা নিয়মকাজন সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। 
ভাইবোনেদের মধ্যে দেছসংসর্গ এক অবৈধ ও নিষিদ্ধ ব্যাপার তাজানত ন! 
তারা । জানত না এই ধরনের প্রেমসম্পর্ক একমাত্র ত্বর্গেই বিধিসম্মত। 

ঈয়োলাস কিন্ক এ পবের কিছুই জানত না । হঠাৎ একদিন ঘটনাক্রমে একট! 
অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়লতার। একদিন সকালবেপায় ঈয়োলাস দেখল 
অন্তঃপুরের একটি ঘরেতার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ম্যাকারেউস তার ছোট বোন 
ক্যানাসোর সঙ্গে এক বিছানায় স্বামীস্ত্রীর মত শুয়ে আছে। ঈয়োলাস বুঝল 
ওর] সারারাত একই বিছানায় ক'টিয়েছে। 

এক প্রচণ্ড রাগে আগুনের মত হয়ে উঠল ঈয়োলাস । কোন কথা না বলে 
এক ভূত্যের মাধ্যমে একটি তরবারি ক্যানাসোর কাছে পাঠিয়ে দিল। এর অর্থ 
বুঝতে পারল ক্যানাসো। সে ঘুঝতে পারল তার বাবা তাদের এই প্রেমসম্পর্ক 
সমর্থন করে না এবং এ জন্য চরম শান্তি দিতে চায় তাকে । তাই সেই 
তরবারিটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই দিয়ে আত্মহত্যা করল ক্যানাসো। তাদের 
একটি কন্যাসস্তান ছিল। কেউ কেউ বলে এই শিশ্তকন্তাটিকে ঈয়োলাস হত্যা 
করে তার শিকারী কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেয়। আবার কেউ কেউ বলে সে 
কন্তাটি বেচে ছিল এবং পরে তার রূপসৌন্দর্ষে মুগ্ধ হয়ে শ্বয়ং এাপোলো তার, 
প্রেমে পড়ে । তার নাম ছিল এ্যাম্ষিস! | 

দেবরাজ জিগ্নাসের কৃপায় ঈয়োলাস নাকি দীর্ঘ জীবন লাভ করে। বানু 
প্রবাহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ভার শ্বর্গের বাণী হেবার পরামশে জিয়া তার 
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উপর দান করেন এবং জীবনের শেষ দ্দিন পর্যস্ত সে কাজের ভার বিশেষ 
যোগ্যতার সঙ্গে প্রশংসনীয়ভাবে বহুন করে যায় ঈয়োলাস। তার মৃত্যুর পর 
দেখা যায় যে গুহার মধ্যে সামু্রিক বাস্ুপ্রবাহগুলি আবদ্ধ ছিল সেই গুহার মধ্যে 
একটি সিংহাসনে নিথর নিম্পন্দভাবে বসে আছে ঈয়োলাস। তার দেহ দৈব 
ক্ুপায় একটুও বিকৃত হয়নি । 

এ্যালাসওন ও সেই 
গালসিওন ছিল ঈয়োলাসের অন্যতমা কন্ঠা । সে ট্রেসিসের পুত্র সেইল্সকে 

বিয়ে করে। তারা ছুজনে খুবই স্থখে শাস্তিতে বাস করতে থাকে । তারা 
পরম্পরকে পেয়ে এত স্থখী হয় যে তারা একে অন্যকে স্বর্গের রাজা ও স্বর্গের 

রাণী বলে অভিহিত করতে থাকে । অর্থাৎ তার্দের দাম্পত্যজীবনের সুখ 
শাস্তিকে স্বর্গম্থথের সঙ্গে তুলনা! করতে থাকে। 

তাদের এই অহঙ্কারের কথা শুনে দাক্ণ রেগে গেলেন দেবরাজ জিয়াস। 
এই অহংবোধের জন্য এক ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতে চাইলেন সেইক্সকে । কারণ 
এযালসিওন যতই হোক মেয়েছেলে ; সে কোন অন্যায় কথা বললে সেইল্ম তাকে 
প্রতিনিবৃস্ত করতে পারত। তাই সেইক্সকে বিপদে ফেলার জন্য স্থযোগ খুঁজতে 
লাগলেন জিয়াস। 

সে স্থযোগ একদিন পেয়ে গেলেন জিয়াস। একবার এক দৈববাণীর 
ব্যাখ্যা করানোর জন্য সমুদ্র পার হয়ে এক দেবমন্দিরে যাচ্ছিল সেইক্স। এালসি- 
ওনকেও তার সঙ্গে যেতে বলেছিল । কিন্তু সেযায়নি। বাড়িতেই ছিল। 

সেইক্সকে মাঝ সমুদ্রে দেখে এক প্রবল ঝড় তুললেন দেবরাজ জিয়াস। 
সেই উত্তাল সমূদ্রবক্ষে দীর্ঘক্ষণ ঝড় আর বিদ্ধ তরমালার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে 
নিস্তেজ হয়ে তলিয়ে গেল সেইক্স সমুদ্রের অতল গর্ভে । 

তার মৃত্যুর কথা কিছুই জানতে পারল না এালমিওন। কিন্তু যথাসময়ে 
তার স্বামীর প্রত্যাবর্তনের জন্য যখন একমনে প্রতীক্ষা করছিল এালনিওন 
তখন সহসা সেইক্সের প্রেতাত্মা এসে হাজির হলো তার কাছে। সেইক্ের 
মৃত্যুর সব কথা জানাল এযালসিওনকে । তখন শোকে দুঃখে পাগল হয়ে গেল 
এালসিওন। ঘর ছেড়ে ছুটে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল। তখন কোন 
এক সদয়হৃদয় দেবতা তাদের দুজনকেই দুটি জলজ মুরগীতে রূপাস্তরিত করেন । 

সেই থেকে, মুরগীরুপিনী খ্যালসিওন নত মোরগরূপী তার স্বামী সেইল্সকে 
নিয়ে একসঙ্গে বাস করে আঁসছে। প্রতিটি শীতকালে এ্যালমিওন তার মৃত 
স্বামীকে নিয়ে ভার চত্বরের মাঝে গিয়ে একটি বাস! বেধে তার মাঝে পারা 
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শীতকাল বাঁস করে এবং ডিম পাড়ে । এযালসিওন যখন এইভাবে বাসা বেঁধে 
ভিম পাড়ে তখন ঈয়োলাসের নির্দেশে কোন বায়প্রবাহ প্রবলভাবে বয় না। 

বো নন্নাপ 

এথেন্সের রাজ! এরেখখেউমের এক কন্যা ছিল। তার নাম-ছিল ওরেথীয়া। 

দক্ষিণ ও পশ্চিমা বায়ুর ভাই উত্তর বাসু বোরিয়ান তার প্রেমে পড়ে । বোঁরি- 
মাসের দেহের নিচের দিকট। সাপের লেজের মত ছিল । 

বোরিয়াস বারবার রাজা এরেখথেউসের কাছে তার কন্যাকে বিয়ে করার 
প্রস্তাব উত্থাপন করে তার অন্মতি চায় । কিন্ত রাজা এরেখখেউস সে প্রস্তাবে 
সম্মত হতে পাবে নি। অথচ সে কথাটা বোরিয়াসের মুখের উপর ভয়ে বলতেও 

পারেনি। কারণ সে জানত বোরিয়াস তার কন্ঠাকে ভালবাসলেও কিন্তুত- 
কিমাকার বোরিয়াসকে কখনে। ভালবাসতে পারবে না তার কন্তা। বোরিয়া- 
সের দেহে যত শক্তিই থাঁক, সে শক্তির সঙ্গে সৌন্দর্যের কোন সংমিশ্রণ নেই। 

একদিন একটি নদীর ধারে রাজা এরেখথেউসের স্ত্রী তার কন্যা ওরিথীয়া 
দুজনে একসঙ্গে নাচছিল মনের আনন্দে। নদীটার নাম ইলিসাস। নদীর 
ধারে চারদিকে ধু ধু করছে ফাকা মাঠ। কোন দিকে কোথাও কোন লোক 
নেই। 

এমন সময় কোঁথ। থেকে এক সাক্ষাৎ দানবের মত ঝড়ের বেগে বোরিয়াস 

এসে উপস্থিত হলো! সেখানে । তার মায়ের চোখের সামনে ওরিথীয়াকে জোর 
করে ধরে নিয়ে গেল বোরিয়াস। বাণী প্র্যাক্সিমীয়াকে বোরিয়াদ বলল, 
বাজাকে বলবে, সে আমাকে বহুদিন মিথ্য| প্রতিশ্র/তি দিয়ে প্রতারিত করেছে। 
সেই কারণে আমি তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। বলবে আমি বাধা হয়ে 

বলপ্রয়োগ করছি, কারণ বু আবেদন নিবেদনেও কোন কাজ হয়নি। 
অনেকে আবার বলে ওরিথীয়! যখন একদিন অনেক লোকজনের জন্য ঝুরি 

হাতে গ্যাক্রোপোলিসের পথে যাচ্ছিল তখন বোরিয়াম তাকে তার পাখার 
আড়ালে ঢেকে সকলের অলক্ষ্যে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায় । 

যাই হোক, থে সিয়ার অন্তর্গত সিফোনস্ নামে এক লগরে ওরিথীয়াকে 
নিয়ে গিয়ে রাঁখে বোরিয়াস । সে তাকে সেখানে বিষে করে স্থামীঘত্রীর মত 

বসবাস করতে থাকে । ওরিথীয়ার গর্ভে ছুটি পুঞ্জসস্তান ও ছুটি কণ্ঠাঁসম্তান 
জন্মগ্রহণ করে। ছেলে ছুটি বড় হলে তাদের ছুধারে ছুটি করে পাখা গজায়। 

বোরিয়াস লাধাব্ণতঃ হেমাস পর্বতের এক গুছায় বাস করত। সেই গুহার 
ভিতর আবার রণদেবতা এযারেস তাঁর ঘোড়া রাখতেন। বোরিয়াস আবার 
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স্্রাইমন নদীর ধারে তার নিজন্ব বাসভবনেও মাঝে মাঝে বাস করত । 
একবার বোরিয়াস স্কামান্নার নধীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখে দার্দানাসপুত্র 

এরিখখোনিয়াসের তিন হাজার ঘোড়া নদীর ধারে প্রাস্তরভূমিতে চরছে। 
বোরিয়াসের কি মনে হতেই সহসা মে এক ঘোড়ার রূপ ধারণ করে সেই 
ঘোড়ার পাল থেকে বারোটি ঘোটকীকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে 
ঘোটকরূপে সহবাস করে । এই মিলনের ফলে বারোটি অশ্বশাবক জন্মগ্রহণ 
করে। এই অশ্বশাঁবকগুলি বড় হয়ে উন্নতশীর্ষ শশ্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে দ্রুতবেগে 

এমনভাবে ছুটে যেতে পারত যাতে শশ্তের চারাগুলির মাথা নত হত না বা 
শস্তের কোন ক্ষতি হত না। 

এথেন্সের লোকেরা বোরিয়াসকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করে। একবার 
এথেন্সবামী তাদের আক্রমণকারী শক্রু রাজা জার্জেক্সের রণতরীগুলি ধবংস করার 
জন্য বোরিয়াসকে আহবান করে । তাদের কাতর আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য 
উত্তর থেকে প্রবল ঝড় এনে সমৃত্রবক্ষকে উত্তাল করে জার্জেগ্সের সব রণতরীগুলি 
ডুবিয়ে দেয় বোরিয়ান। এজন্য কৃতজ্ঞতাম্বরূপ তার] ইলিসাস নদীর ধারে 
বোঁবিয়াসের সম্মানার্থে এক মন্দির নির্মাণ করেছে। 

এ্যালোপ 

আর্কেডিয়ার রাজ] হিফাস্টাসপুত্র সার্সিয়নের এক পরমা সুন্দরী কন্যা! ছিল। 
তাঁর নাম ছিল এ্ালোপ। 

এালোপের অসাধারণ রূপসৌনদর্ষে মুগ্ধ হয়ে একবার সমৃদ্রদেবতা পসেভন তার 
সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। গ্যালোপ প্রথমে রাজী না হলেও দেবতার 
প্রলোভনের সামনে শেষ পর্যস্ত নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি সে। ফলে 
পসেডন তার উপর অবাধে উপগত হয়ে সঙ্গম করেন তার সঙ্গে। এমন কি 
সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে রাঁজঅস্তঃপুরে এালোপের ঘরেও রান্রিবাস করতেন 
পসেভন। এইভাবে গর্ভসঞ্চার হয় এযালোপের মধ্যে । তার বাবা রাজা 

সাপিয়ন এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। রাজার অগোচরেই একদিন গোপনে 
একটি পুত্রসস্তান প্রসব করল এ্যালোপ। 

তার বাবা যাতে এবিষয়ে কোন কিছু ঘৃণাক্ষরেও জানতে না পারে তার জন্থ 
একজন ধাত্রীকে .এযালোপ তার নব্জাত শিশুটিকে নগরের বাইরে পত্তচারণ 
ক্ষেত্রের কাছে এক জায়গায় ফেলে দিয়ে আসতে বলে । 

ধাত্রীটি এযালোপের কথামতই ছেলেটিকে সেখানে ফেলে দিয়ে আসে। 
কিন্ত শিশুটির গায়ে রাজবাড়ির ছেলের মত জমকালে৷ পোষাক দেখে ছুগগন 
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মেষপালক আকষ্ট হয় তার দিকে । ছেলেটিকে পাঠাবার সময় এ্যালোপ তার 
পোষাকের একটা অংশ ছিড়ে তাই দিয়ে ছেলেটার গাট! জড়িয়ে দেয়। 

একজন মেষপাঁলক বলে, সে ছেলেটিকে মানুষ করবে এবং পোবাকটা রেখে 
দেবে। এর থাবা বোঝা যাবে সে বড় ঘরের ছেলে । আর একজণ মেষপাঁলকও- 

পোধাকটা নিতে চায়। লোভে পড়ে দুজনেই ঝগড়া করতে থাকে । ৰ্গড়া 
থেকে শুরু হয় মারামারি । এই মারামারি থেকে হয়ত তার! ছজনেই খুন হয়ে 
যেত যদি না তাদের সঙ্গীরা তাদের ছুজনকেই রাজ! সাঁদিয়নের কাছে ধবে না 
নিয়ে যেত। 

রাজা সাঙ্সিয়ন তখন তাদের কাছ থেকে সব কথ! শুনে বলল, সেই ছেলেটি 
ও তার পোষাকট1 আমার সামনে নিয়ে এস ৷ 

পোঁধাকটা আনা হলে সেটা দেখে রাজ! সাপিয়ন বুঝতে পারল এ পোষাক 
তার মেয়ে এ্রালোপের দামী পোষাকেরই একটা অংশ । 

কথাটা তখন জানাজানি হয়ে যায় সমস্ত রবাজবাড়িতে । মেই ধাত্রী তখন 
সব কথা রাজাকে খুলে বলে। এ্যালোপও দোষ শ্বীকার করতে বাধ্য হয়। 
রাজ! সাসিয়ন তখন সঙ্গে সঙ্গে এযালোপকে কারাদণ্ড দান করেন এবং তার 
পুত্রসস্তানটিকে আবার নতুন করে নির্বাসনদণ্ড দান করেন। ভূত্যদের মাধ্যমে 
ছেলেটিকে আবার নেই উপত্যকাপ্রদেশে ফেলে রেখে আসা হয়। 

এবার সেই দ্বিতীয় মেষপাঁলকটি ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তার বাঁড়িতে নিয়ে 
যায়। সে এবার ঘুঝতে পারে ছেলেটি রাজকন্যার গর্ভজাত সস্তান। 
একথা জানতে পেরে যত্বের সঙ্গে মানুষ করতে থাকে ছেলেটিকে । তার নাম 
রাখা হল হিপ্পোথোয়াস । এদিকে কারাগারে এালোপের মৃত্যু হয়। 

পরবর্তীকালে থিসিয়াম আকেডিয়! আক্রমণকালে বাজ! সার্সিয়নকে হত্যা 
করে হিগপ্পোথোয়াসকে সিংহাসনে বসান। এ্যালোপের মৃত্যুর পর তার মৃত- 
দেহটি এক রাজপথের ধারে সমাহিত করা হয় এবং পসেডন তাঁকে একটি 
বর্ণায় পরিণত করেন । এ্যালোপ ন।মে ঝর্ণাটি আজও বয়ে চলেছে । 

এ্যাসক্ পিয়াস 

ল্যাপিখের রাজ! ফ্েগিয়ার কন্যা করোনিস বাস করত থেসালির একটা! 
হের ধারে। ভ্রদটার নাম ছিল বোবিস। করোনিস খুব সুন্দরী ছিল বলে 
স্বয়ং এ্াপোলো তার প্রেমে পড়েন। এই প্রেমসম্পর্কের ব্যাপারে প্াপোলো 

বড় ঈর্ষান্বিত ছিলেন । তিনি চাইতেন করোনিস যেন আর কারো প্রেমে না 
পড়ে, আর কেউ যেন তাকে ভাল না বানে। 

পুরাণ ১৯ 
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একবার এ্যাপোলো কোন একটা কারণে ডেলফি যান। তিনি ঘাবান্ব 
ময় এক তৃষারশুভ্র কাককে করোনিসের পাহারায় নিযুক্ত করে ঘান। 

কিন্ত করোনিসের একটি গোপন বাসন! ছিল । সে আর্কেডিয়ার অধিবাসী 
ইলেতাসের পুত্র ইসবিসকে গোপনে ভালবাসত। এই ভালবাসার কথা বাইরের 
কেউ জানত না। এ্রাপোলে। ডেলফি চলে যেতেই তার শয়নকক্ষে ইসবিসকে 
আসতে বলল করোনিস। অথচ তখন এযাপোলোর গুরসাত সন্তান ছিল 
করোনিসের গর্ভে। 
এযাপোলোর ছারা নিষুক্ত সেই প্রভুতক্ত কাকটি করোনিসের ঘরে অন্ত 

লোক ঢুকতে দেখে তৎক্ষণাৎ সে ডেলফি উড়ে গেল এযাপোলোকে খবর দেবার 
জন্য । এাপোলে! তার কর্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করতে লাগলেন । কিন্তু সেই 
সঙ্গে রেগেও গেলেন। এযাপোলো! রেগে গিয়ে কাকটাকে বললঃ তুমি আমাকে 
খবর দিতে এসেছ ভাল, কিন্তু এখানে আসার আগে লোকটার চোখছুটো 
ঠুকরে উপড়ে ফেলতে পারলে না? এই অপরাধে তোমার সাদ! গাটা কালে! 
হয়ে যাবে। এখন থেকে তোমার সব বংশধরেরাই ঘোর কালো হয়ে 
অন্মাবে। 

এরপর করোনিসের অবিশ্বস্ততার জন্য. তাকে চরম শান্তি দেবার কথ! 
ভাবতে লাগলেন। তিনি তার বোন আর্তেমিসের শরণাপন্ন হয়ে বললেন, 
আমাকে ও অপমান করেছে । এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে 
আমায়। এর প্রতিবিধান করো। 

আর্ভেমিস তখন তাঁর তুণ থেকে একসঙ্গে পর পর অনেকগুলি তীর 
ছু'ড়লেন। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করল 
করোঁনিস। ইসবিস্কেও নিজের হাতে তীর দ্বারা বিদ্ধ করে হত্যা করলেন 
এ্াপোলো । 

করোনিসের মৃতদেহটা শ্বশানে আনা হলে তা দেখে ছুখ হলে! 
এযাপোলোর । তাকে বাচাবার কথাও ভাবলেন একবার । কিন্তু তখন আর 
কোন উপায় নেই। তবে করোনিলের মৃতদেহটা জ্বল্ত চিতায় চাপাবার 
আগে তার গর্ভস্থ সম্তানটাকে বার করে নেবার জন্য হান্সিসকে নির্দেশ দিলেন 
খ্যাপোলো। করোনিসের গর্ভস্থ সন্তানটি জীবিত ছিল তখনো । এযাপোলো! 
তার সম্ভতানের নাম রাখলেন এ্যাসক্লিপিযাস । 
এপিডবিয়াসের লোকরা কিন্তু অন্ত কথা বলে। তারা বলে, করোনিসের 

বাব! ফ্লেগিয়৷ তার নামে এক নগর নির্মাণ করে। গ্রীসের বহু বীর যোদ্ধা! তার্ 
সেনাবাহিনীতে কাঁজ করত। প্েগিয়া! একবার ঘুরতে ঘুরতে এপিডরিয়াসে 
এসে পড়ে সন্দলবলে। তার সঙ্গে তার কন্যা করোনিনগ ছিল। কুমারী 
করোনিদের গর্ভে তখন এাপোলোর উরস্জাত সম্ভতান ছিল। এপিভবরিয়াম 
নগরীতে এাপোলোর যে মন্দির ছিল সেই মন্দিরের সামনে দেবী আর্ডেমিসের 



গ্রীকপুরাণ কথা ২৯১ 

সহায়তায় একটি পুজসস্তান প্রসব করে। বাজা তা জানতে পেরে নবজাত 
শিশুটিকে টিথিয়ন পাহাড়ে ফেলে রেখে আসার আদেশ দেয়। সেখানে একটি 
'ভেড়ী ও ছাগল তাদের ছুধ দিয়ে শিশুটিকে বাচিয়ে রাখে । কিন্ত একদিন 
একটি রাখাল ছেলেটিকে নিয়ে আদতে গেলে এক ঝলক তীত্র আলো কোথ৷ 
থেকে এসে তার চোখ ধাধিয়ে দেয়। তখন সে ভয়ে চলে যায় এবং গ্াপোলো! 
স্বয়ং তার উরসজাত শিশুসম্তানটির ভার নেন। 

শিশুসস্তানটিকে টিথিয়ন পাহাঁড় থেকে উদ্ধার করে সেপ্টরদের নেতা বৃদ্ধ 
'শেইরনের তত্বাবধানে রেখে দেন। এ্যাসক্লিপিয়াম এযাপোলো ও শেইরনের 
কাছ থেকে চিকিৎসাবিষ্ভা শিখতে থাকে ছোট থেকে । বিশেষ করে শল্য 
চিকিৎসায় সে পারদশিত! লাভ করে । যে কোন রোগীকে আরোগা করে 
তুলতে পারত সে। 

শোঁনা যায় দেবী এথেন নাকি বাক্ষপী মেছুদার রক্তভর! ছুটি শিশি তাকে 
জবান করেন। একটি শিশির রক্ত ছিল মেছুসার দেহের বা দিক থেকে নেওয়া । 
তাই দিয়ে যেকোন মরা লোককে বাঁচানো যেত। আর এক শিশির রক্ত 
ছিল মেছুনার দেহের ভান দিক থেকে নেওয়া হয়। সেই রক্ত দিয়ে যেকোন 
“লোককে এক মূহুর্তে বধ করা যেত। এথেন নাকি মেই রক্ত এযাসরিপিয়াস ও 
তার নিজের মধ্যে ভাগ করে নেন। এ্যাসক্রিপিয়াস সেই রা মরা মানুষকে 
'বীচাবার জন্য ব্যবহার করত আর এখেন তা কোন মানষকে বধ করার জন্ত 

ব্যবহার করত। 

এ্যাসক্লিপিয়াস সেই রক্ত দিয়ে অনেককে মৃত্যুর কবল থেকে বাচিয়ে তোলে। 
€সে যাদের বীচায় এইভাবে তারা! হলো লাইকর্গস, কাপানেউস ও টিগারেউস। 
এইভাবে লোক বাচানোর জন্য নরকের রাজা রেগে গিয়ে দেবরাজ জিয়াসের 
কাছে অভিযোগ করে । বলে, আমার রাজ্য থেকে আমার প্রজাদের নিয়ে 
'যাচ্ছে এাসক্লিপিয়াস । জিয়া তখন রেগে গিয়ে একটি বজের আঘাতে 
এযাসক্লিপিয়াসকে হত্যা করেন। পরে অবশ্ত জিয়াস আবার তাকে পুনরুদ্জীবিত 
করে তোলেন। পরবর্তী কালে স্বাভাবিকভাবে তার জীবনকাল শেব হলে 
জিয়াস তাঁকে নক্ষত্রলোকে স্থান দেন। সেখানে গ্যাসক্লিপিয়াস একটি সাপ 
হাতে দাড়িয়ে আছে। এপিভরিয়াসে এযাসক্লিপিয়াসের একটি মৃত্তি আছে; তাতে 
সে সাপের মাথার উপর পা দিকে দাড়িয়ে আছে। 

এাসক্লিপিয়াসের ছুটি সস্ভান হয়। তাদের নাম হলো পোর্দালেবিয়াস 
আর মেকাডন। এর! সুজনেই পরবর্তীকালে খ্যাতনামা চিকিৎসক হয়। 
য়মুদ্ধের সময় এর! গ্রীক সৈল্তদের চিকিৎসা করে। ইতালির লোকের 
এ্যাসক্লিপিয়াঘকে খ্যাসক্যালাপিয়াস বলে ভাকে। তাদের মতে এযাসকাশি 
লাপিয়া এক ধরনের গাছের শিকড় হি রা পুত্র গকাসকে নিশ্চিত 
স্বত্যুর কবল থেকে বাচায়। 



দৈববাণা 
গ্রীসদেশে ও ক্রীটে বহু দৈববাধীর কথ! শুনতে পাওয়! যায়। 'বহছ দৈব- 

বাণীর কথা জানা যায়। কিন্ত সবচেয়ে প্রাচীন দৈববাণী হলো দেবরাজ 
জিয়াসের | বহু প্রাচীনকালে ছুটি কপোত মিশরীয় থীবস্ থেকে উড়ে যায়। 
তাদের মধ্যে একটি লিবিয়া ও আর একটি দোদোনায় গিয়ে একটি ওকগাছের 
উপর বসে । তখন সেখানকার লোকে বলে কপোতটি ছুটি দৈববাণী বহন করে 
এনেছে দেবতাদের কাছ থেকে । 

তারপর থেকে জিয়াসের মিরর পুজারিণী কপোতের কৃজন শুনে অথবা 
ওকগাছের পাতার শন্শন্ শব শুনে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং দেবতাদের 
নিদেশ বুঝতে পারে। 

ডেলফির মন্দিরটা আগে ছিল ধরিক্রীমাতার। পরে ধরিত্রীমাতা ডাফনিস 
নামে একটি মেয়েকে পুজারিণী নিযুক্ত করেন সে মন্দিরে । এই পূজারিণীই 
একটি তিনপায়। টুলের উপর বসে যত সব ভবিষ্ব্াণী উচ্চারণ করে চলত । 
অনেকে বলে, ধরিস্ত্রীমাতা পরে তর এই মন্দিরের উপর অধিকার তাগ করে 
তা টিটানদেবী ফোঁবি ও থেমিসের উপর ছেড়ে দেন। আবার এই দুজন ঠিকমত 
কাজ করছে কি না তা দেখার ভার দেন খ্যাপোলোর উপর । 

আবার কেউ কেউ বলে, গরাপোলো! ধৰিভ্রীমাতার কাছ থেকে দৈববাণী- 
সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও মন্দিরের মালিকানা জৌর করে কেড়ে নেন । 
আবার কারো কারো মতে পেগাসাস ও এজিয়াস নামে দুজন পুরোহিত প্রথমে 
মনির প্রতিষ্টা করে এযাপোলোর পূজো! প্রবর্তন করেন। 

ডেলফির মন্দিরের প্রথম বেদী নির্মিত হয় মোম আর পাখির পালক দিয়ে। 
দ্বিতীয়টি নি্সিত হয় ফার্ণগাছের কাঠ দিয়ে । তৃতীয় বেদী নির্মিত হয় লরেল কাঠ 
আর চতুর্থ বেদী তৈরি হয় ব্রোঞ্জ ধাতু দিয়ে। এরপর ডেলফির গোটা মন্দিরটি 
ধরিত্রীমাতা গ্রাস করেন। তারপর খুপূর্ব ৪৮৯ অবে মহ পাথর দিয়ে গোটা 
মন্দিরটি নিগ্রিত হয়। 

এই ধরনের দৈববাণীসংক্াত্ত মন্দির আরও অনেক আছে এাপোলোর-__ 
যেমন, লাইকাওন, এাক্রোপোললিস, আর্গম প্রসূতি বিভিন্ন জায়গায়। সব 
মন্দিরই একজন করে পুজারিণীর তত্বাবধানে আছে। ইসমেনিয়াম নামক এক 
জায়গার মন্দিরে গাপোলোর গুরোছিত বলি দেওয়া পশুর নাড়ীভুড়ি ভাল করে 
ঘেটে পরীক্ষা করে দেখার পর তবে ভবিষ্বহাণী করে। কলোফনের কাছে 
ক্েরাস নামক এক জায়গায় মন্দিরের কাছে গোঁপন একটি কপ আছে যার কথা 
কেউ জানে না। সেই গুধ কূপের জল পান করার পর মন্দিরের পুরোহিত 
লোকের তবিস্তৎ গণনা! করে এবং দে বিষয়ে দৈববাণীগুলি ইন্দোবন্ধভাবে 
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বলে। টেলিমেসাসে ও অন্ত কয়েকটি জায়গায় স্বপ্ন ব্যাখ্যা কর! হয়। 

দিমেতারের মন্দিরের পৃজারি পীরা পেন্াতে রোগীদের রোগ প্রতিকার নিয়ে 
€ৈববাণী *করে। তারা একটি আয়নাকে দড়িতে বেধে কুয়োর মধ্যে ঝুলিয়ে 
দেয়। ফেরাতে একটি তামার পয়সার বিনিময়ে রোগীরা হার্ষিষের সে তাদের 
রোগ সম্বন্ধে কথা বলে পরামর্শ দিতে পারে । পেগাতে দেবরাজ্জী' হেরোর একটি 
দেববাণী সংক্রান্ত মন্দির আছে । আকারাতে ধরিত্রীমাতার একটি মন্দির 
আছে। সেখানকার পৃজারিণী দৈববাণী বলার সময় এক বীঁড়ের বক্ক পান 
করে যা আর কোন ফ্লানুষ পারে না। 

এ ছাড়া হেরাকলস্ প্রভৃতি বিখ্যাত বীরদের নামেও অনেক মন্দির আছে। 
একিয়ার মন্দিরে চারটি পাশার মাধ্যমে দৈববাণী করা হয়। আবার এক 
জায়গায় রোগীদের রোগের সব কথা! শুনে তাদের স্বপ্নের মাধামে তাদের লোগের 
প্রতিকারের কথ! জানিয়ে দেওয়! হয় । 

ম্পা্টার রাজার পরিচালনাধীনে পাসিফার মন্দিরেও হ্বপ্নের দৈববাণী 
জানানো হয়। 

গ্রীসের ট্রোফোনিয়াসের মন্দিরটিও খুবই প্রাচীন। এখানে এক অদ্ভুত 
প্রথা আছে। এখানে কেউ যর্দি পূজো দিতে বাঁ ভবিস্তৎ গণনা করতে যায় 
তাহলে তাকে বেশ কয়েকদিন ধরে শুচিশ্তদ্ধভাবে থাকতে হয়। মন্দিরে প্রবেশ 
করার আগে সৌভাগ্যদেবীর নামে নিন্মিত একটি বাঁড়িতে বাস করতে হয়। 
সেখানে হার্জিনা নদীতে স্নান করে দেবদেবীদের উদ্দেশ্্ে পশুবলি দিতে হয় এবং 
তাকে বিশেষভাবে বলি দেওয়া! একটি ভেড়ার মাংস খেতে হয় । 
এইভাবে তাকে শুভিশ্তদ্ধ করার পর একদিন তের বছরের ছুটি ছেলে 

নদীর ধারে তাকে নিয়ে গিয়ে তেল মাখিয়ে প্নান করায়। তারপর একটি 
ঝর্ণা থেকে জল পান করানো হয়। সেই জল পান করলেই সব কথা সে ভুলে 
যায়। মন্দিরের ভিতরে এমন একটি অন্ধকার ঘরের ভিতর তাকে নিয়ে যাওয়া 
হুয় যে ঘরের মাঝখানে আট গজ গতীর কটি তৈরি করার চৌবাচ্চার মত একটা 
জায়গা আছে। সেই চৌবাচ্চার তলায় একটা ফাক আছে। একটা মই 
দিয়ে সেই জায়গাটায় নেমে গিয়ে লোকটি মধুমেশীনে1 ছুটো কটি দুহাতে ধরে। 
তার পা দুটো সেই চৌবাচ্চার গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর অন্ধকারে 
সেই গর্তের ভিতর থেকে কে যেন তার পা ছটো টানে এবং তখন তার মাথায় 

ভারী জিনিসের একটা আঘাত পেয়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে । ঠিক খনি 
এক অজানা কণ্ত্বর দৈববাণীর কপাগুলে। বলতে থাকে । কঙ্ম্বর থেমে গেলেই 
তাকে সেখান থেকে তুলে এনে একটি চেয়ারে বসিয়ে একটি ঝর্ণার জল পান 
করানো হয়। তখন সে তার হারানে! শ্বতি আবার ফিরে পায়। দৈববাণীর 
পব কথ! তার মনে পড়ে যায়। 

এই অজান! কণ্ঠস্বর হলো এক সৎ প্রেতাত্বার। সে নাকি দৈববাপী 
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বলার জন্ত চাদের দেশ থেকে নেমে এসেছে । সে আবার ইউফোনিয়াসের প্রেতের' 
সঙ্ষে পরামর্শ করে। টউ্রফোনিয়াসের প্রেত একটি সাপের রূপ ধরে সেইখানে 

থাকে এবং মধুমাখানো! ছুটি কেক পেয়ে ভবিস্তাতের সব কথা বলে দেয়। 

আলফাবেট বা বর্ণমালা 
অনেকে বলে নিয়তিকন্যান্্রয়ীই প্রথম বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। আবার 

কেউ কেউ বলে ফরোনেউসের বোন আইও বর্ণমালার অন্তর্গত পাঁচটি শ্বরবর্ণ ও 
বি ও টি এই ছুটি ব্যঞ্জনবর্ণ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। পরে নপনিউসের পুন 
পালামেদিস বাকি ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উদ্ভাবন করেন। 

হার্সিস আবার সেই সব বর্ণের ধ্বনিগুলি শুনে এক একটি কাষ্ঠখণ্ডে বপদান 
করেন। ক্যাডমাস তা বীয়োতীয়ায় নিয়ে যায় এবং আর্কেডিয়ার ঈভাত্ার তা' 
নিয়ে যায় ইতালিতে ৷ সেখানে তার ম! কার্মেস্তা পনেরটি বর্ণমালাকে আক্ষব্রিক 
রূপ দান করেন। 

শ্তামসের সাইমোনাইদেস ও সিসিলির এপিচার্মাস গ্রীক ভাষায় অন্যান্ 
ব্যঞ্রনবর্ণগুলি সংযোজন করে। পরে গ্রাপোলোর মন্দিরের পুরোহিতের! 
পীচটির জায়গায় আরে! ছুটি স্বরবর্ণ যোগ করেন। সে ছুটি শ্বরবর্ণ হলো দীর্ঘ 
আর হুম্ব ই। কারণ এ্যাপোলোর স্বপশ্বর1! বীণাঁয় যে সাতটি তার আছে তার 
প্রতোকটির জন্ত একটি করে স্বরবর্ণ দরকার । 

আঠারোটি বর্ণের মধ্যে আলফা হচ্ছে প্রথম বর্ণ। আলফা শব্দের অর্থ হচ্ছে 
সম্মান। পণ্ডিতরা অবশ্ত বলেনঃ মিশরেই প্রথম বর্ণমালা! আবিষ্কৃত হয়। 
পরে মিশর থেকে গ্রীসে তা প্রবত্তিত হয়। কিন্তআবাঁর অনেক পণ্ডিত বলেন» 
ফীনিশীয়র! গ্রীসদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই গ্রীসদেশের মস্বিরে বর্ণমালার 
অস্তিত্ব ছিল। কিন্ততা ধর্মীয় গুপ্ঠ ব্যাপার হিসাবে সযত্বে ব্যবহৃত হুত। 
বিশেষ করে চন্দ্রদেবীর মন্দিরের পৃজারিণীর] তা জানত। তবে তখন বর্ণের 
অক্ষর উদ্ভাবিত হয়নি । বিভিন্ন গাছের ডাল কেটে তাতে বিভিন্ন বর্ণের এক 
একটি রূপ উতৎকীর্ণ ছত। 

হঙরেনাস 

ইউরেনাসের সম্তান সাইক্লোপ দৈত্যগণ একবার তাদের পিতার প্রতি 
বিস্রোহী হয়ে ওঠে। ইউরেনাস তখন রেগে গিয়ে তার বিশ্বোহী পুত্রদের 
পাতালপ্রদেশের অন্তর্গত তার্তারাস নামক এক জায়গায় ফেলে দেয়। তারপর 



গ্রীকপুরাখ কথা ২৯৫ 
ধরিস্রীমাতার গর্তে টিটান নামে একজন দৈত্যের জগ্স দান করেন। পৃথিবী থেকে 
আকাশের দূরত্ব যতখানি পৃথিবী থেকে তার্তারালের দূরত্ব ততখানি। পৃথিবী 
থেকে একটা কঠিন বস্ধকে যদি তার্তারাসে ফেলা যায় তাহলে তার্তারাসের 
তলদেশে পৌছতে ন দ্দিন সময় লাগবে । 

সাইক্লোপ দৈত্যদের হারিয়ে দেয় ধরিত্রীমাতার সম্ভান। ইউরেনাল তাদের 
ফেলে দিলে ধরিত্রীমাত! রেগে যাঁয়। তখন ধরিক্্রীমাত আবার তীর সন্তান 
টিটানদের তাদের পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে থাকে । তাদের 
পিতৃত্রোহী করে তুলে ধরিত্রীমাতা বলে, তোমাদের পিতাকে তোমর! 
আক্রমণ করো । 

মার কথা শুনে টিটানরা তাদের পিতা ইউরেনাসকে অতঙ্কিতে আক্রমণ 
করল। তারা সংখ্যায় ছিল সাতজন । সর্বকনিষ্ঠ ক্রোনাস তাদের নেতৃত্ব 
করছিল। ইউরেনাস যখন ঘুমোচ্ছিল তখন ক্রোনাস তার মায়ের দেওয়া 
কান্ডেটা দিয়ে ঘুমস্ত ইউরেনাসের লিঙ্গ ও অগ্ডকৌষটি কেটে বা হাতে ধরে তা 
সমুদ্রের জলে ফেলে দেঁয়। সেই থেকে বা হাত কুলক্ষণাক্রাস্ত বলে গণা 
হতে থাকে । 

কিন্তু ইউরেনাসের ক্ষতস্থান থেকে যে রক্তের ফোটা ঝরে পড়তে থাকে 

ধরিত্রীমাতার তুকে তার থেকে তিনজন ইউরিনায়েসের জম্ম হয়। এরা হলো! 
প্রতিহিংসার এমন এক অপদেবী যাঁদের কাজ হলো পিতৃছত্যা। ও মাতৃহত্যা 
জাতীয় অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। এদের নাম হলো এ্যালেক্টো, 
টিসিফোন আর মেসারা। 

টিটানর! তখন তার্দের অগ্রজ সাইক্লোপদের তার্তারাঁল নামক অন্ধকার 
পাতালপ্রদেশ থেকে মুক্ত করে এবং ক্রোনাসকে পৃথিবীর অধিপতি করে 
তোলে । 

কিন্ধ ক্রোনাস পৃথিবীর অধিপতি হয়েই তার অগ্রজ সাইক্লোপদের আবার 
বন্দী করে তার্তারাসে নির্বাসিত করে । তারপর তার আপন ভগিনী বীয়াকে 
বিয়ে করে সুখে রাজত্ব করতে থাকে । 

ক্রোনাসের সিংহাসনচ্যাতি 

তার বোন রীয়াকে বিয়ে করে ক্রোনাস স্থখে শান্তিতে বাম করতে থাকে 
বটে, কিন্ধ সে তার পিতাকে হত্যা করায় ও তার জননাঙ্গ ছেদন করায় ধরিক্রী- 
মাতা ও তার পিতা৷ ইউরেনাম মৃত্যুকালে তাকে অভিশাপ দিয়ে যায়, 
ক্রোনাসেরই এক পুন তাকে মিংহাসনচ্যুত করবে। 



২১৬ প্রীকপুরাগ কথা 

সেই ভয়ে ক্রোনাস প্রতি বছর তার একটি করে পুত্রকে গ্রাস করে ফেলত। 
প্রতি বছর রীযনা! একটি করে পুত্রসস্তান গ্রদব করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোনাস গিলে 
ফেলত। এইভাবে পর পর ছুটি পুত্রকে হারিয়ে রেগে যায় বীয়া” ক্রোনাসের 
প্রতি । তার তৃতীয় সম্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই সে চলে যায় আর্কেডিয়ার ছুর্তেন্ 
অবণ্যপরিবূত লাইকাঁউম পাহাড়ে । সেখানে সে একটি পুত্রসস্তান প্রসব 
করে। ভূমিষ্ঠ হবার পর পুত্রটিকে নেদা নদীতে জান করিয়ে ধরিজ্রীমাতার 
হাতে তুলে দেয় রীয়াঁ। ছেলেটির নাম রাখা হয় জিয়াস। 

ধরিত্রীমাতা তখন সেই শিশুপুক্রটিকে ক্রীটদেশের অন্তর্গত লিকটম নামক 
এক জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে ঈজিয়াস পর্বতের এক গুহায় তাকে লুকিয়ে 
রাখা হয়। সেখানে আত্রেন্ীয়া ও আমালথীয়া নামে ছুজন জলপনী তাকে 
মাঁছষ করতে থাকে । জিয়াম বড় হয়ে যখন স্ব্মত্যসহ সমগ্র বিশ্বত্রঙ্ষাণ্ডের 
অধিপতি হুন তখন আমাঁলধীয়ার উপকারের কথা ভোলেননি। ভোলেননি 
তারই স্তনছুপ্ধ খেয়ে শৈশবে একদিন জীবন ধারণ করেছিলেন তিনি । তাই 
আমালথীয়া মারা গেলে তার একটি মৃত্তি স্থাপন করেন জিয়াস। 

এদ্দিকে তার তৃতীয় সন্তান জিয়াকে প্রসব করে তাকে ধরিক্্রীমাতার 
হাতে তুলে দিয়ে একটি পাখরকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে বাড়ি ফেরে রীয়া। 
স্বামীকে বলে সে এবার এই প্রস্তরখণ্ড প্রপব করেছে। ক্রোনাস তাই গিলে 
ফেলে । কিন্তু ক্রমে জানতে পারে সব কথা । তখন সে শিশু জিয়াসের 
খোজে ন্বর্গ-মর্ত্য পরিভ্রমণ করতে থাকে । . 

কিন্তু ক্রোনাসকে দূর থেকে আসতে দেখে সাবধান হয়ে যায় জিয়াস। 
সে নিজেকে একটি সাপে আর আব্বেত্তীয়া ও আমালথীয়াকে ছুটি শৃকরীতে 
রূপাস্তরিত করে। তা দেখে ক্রোনাস পালিয়ে যায়। একটি সাপ ও ছুটি 
শৃকরের মৃততি পরে নক্ষত্রলোকে স্থান পায়। 

বড় হয়ে যৌবনে পা দিতেই একদিন সমুক্রের ধারে মেটিস নামে 
এক টিটান মহিলাঁকে দেখতে পেলেন জিয়াস | মেটিসেপ পরামর্শক্রমে জিয়াস 
তার মা রীয়ার সঙ্গে দেখা করল । মার কথায় ক্রোনাসের ভোজসভায় ভূত্যের 
কাজ গ্রহণ করলেন জিয়াস। ইতিমধ্যে মেটিস তাঁকে একটি গাছের শিকড় 
দিয়েছিল। বলেছিল সেটি যেন ক্রোনাসের পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তার 
মাকে একথা বললে সে একাজে পাহায্য করে জিয়াসকে । 

একদিন ক্রোনাম যখন মধুমেশানো এক শী মদ পান করতে যাচ্ছিল তখন 
সেই মদের সঙ্গে মেটিসের দেওয়া ওষুধটা বেঁটে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় 
জিয়াস। ক্রোনাস তা পান করার সঙ্গে সঙ্গেই বমি করতে থাকে । ফলে 
ক্রোনাস এতদিন পর্যন্ত তার যে লস্তানকে গিলে ফেলেছিল সেই সব সন্তান 
তার পেট থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে জিয়াসের প্রতি তাদের আহুগত্য 
জানাল। তারা বলল, টিটানদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করো। আমর! তোমাকে 
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সাহাযা করব । সর টিটানদের মেরে ফেল। 
ক্রোনাসের তখন বয়স হওয়ায় টিটানর! এ্যাটলাঁসকে তাদের নেতা হিসাবে 

নিযুক্ত করল। টিটানদের সঙ্গে জিয্াসের এই যুদ্ধ দীর্ঘ দশ বছর স্থায়ী হয়। 
ধরিআীমাতা জিয়াসকে বললেন, সাইক্লৌপদের দি তার্ভারাস থেকে মুক্ত করতে 
পার তবে তাদের সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে । 

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাতালপ্রর্দেশের অন্তর্গত তার্তারাসে গিষ্বে 
কারাগাররক্ষিণী ক্যাম্পেকে বধ করে সমস্ত সাইক্লোপদের মুক্ত করল। 
সাইক্লোপদের লঙ্গে কিছু শতভুদ দৈত্য ছিল। সাইক্লোপরা কৃতজ্ঞতাঁবশতঃ 
একটা! বজ্ঞ দিল জিয়াকে । নরকের রাজা! হেডস্ তাকে দিল এক আশ্চর্য 
শিরন্তাণ যা পরে থাকলে শক্রগণ দেখতে পাবে না তাকে এবং জয় অনিবার্ধ। 
সমূত্রদেবত! পসেডন তাকে দিল একটি দ্বিশ্ল। আসলে হেডস্ ও পসেডন 
ছিল জিয়াসের ছুই বড় ভাই। তারা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোনাঁল তাঁদের 
গিলে ফেলে পরে জিয়াসের মাধ্যমেই তারা মুক্ত হয়। 

ক্রোনাসকে কিভাবে পরাজিত করা যাবে তা নিয়ে তিন ভাইয়ে মিলে 
আলোচনা করতে লাগল। ঠিক হলো! হেডস্ প্রথমে অনৃষ্ঠ অবস্থায় গিয়ে ক্রোনাসের 
সব অস্ত্র কেড়ে আনবে । আর পসেডন সেই সময় ত্রিশ্ল নিয়ে মারতে যাবে 
ক্রোনাসকে ৷ তখন জিয়াস বজ্র নিক্ষেপ করবে ক্রোনাসের উপর | এমন সময় 
সাইক্লোপরা ও শতভুজ সেই দানবরা বড় বড় পাথর নিয়ে ক্রোনাসের টিটান 
সৈন্যদের উপর ফেলতে লাগল । দেবতার! পর্বস্ত ভয়ে পাঁপাতে লাগল । 
একমাত্র এ্যাটলাস ছাড়া আর সব টিটানদের নির্বাসনদণ্ড দান করল জিয়াস। 
তারা সবাই পশ্চিম ইউরোপে বুটিশ ঘ্বীপপুঞ্জে চলে যায়। টিটান নারীদের কিন্ত 
বধ করল না জিয়াস অথবা তাদের উপর অত্যাচার করল না। কারণ মেটিন 
আর তার মা বীয়ার কথা ভেবে সমস্ত টিটাননারীদের ক্ষমা করল জিয়াস। 

ক্রোনাসকে সিংহাসনচ্যুত করে হ্বর্গ-যত্ত্যের অধিপতি হয়ে উঠল জিয়াস। 
হেডস্ হলো পাতালের অধিপতি আর পসেডন হয়ে রইল সমূজ্ের অধিপতি । 

দেবী এথেনের জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মত গ্রচলিত আছে। 
কেউ কেউ বলে এথেনের পিতা হচ্ছে প্যালান নামে দৈতা যে পরে তার 

কন্যা এথেনেরই শালীনতাহানি করতে যায়। এথেন তখন তাকে বধ করে 
তার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেয়। প্যালাসের নামের জন্যই এথেনের নামের 
আগে প্যালাস শবটি জুড়ে দেওয়া! হয়। 

আবার কেউ কেউ বলে এথেনের পিতা! হলেন পসেডন। কিন্তু এথেন 
তার পিতৃত্ব অন্বীকাঁর ফরে জিয়াসের কাছে পালিত হুতে থাকেন। 

কিন্তু এথেনের পুরোছিতরা৷ এথেনের জন্ম সম্বন্ধে অন্য মত পোষণ করে। 
তারা বলে টিটান অপদেবী মেটিসের গর্ভে জিয়াসের গুরসে এথেনের জন্ম 
হ্য়। 



৪৮ গ্রীকপুরা কথা 

স্বর্গ ও মতের অধিপতি হবার পর সহসা মেটিসের প্রতি কামাসক্ত 
হুন জিয়াস। কিন্তু মেটিস তার কাছে ধর! ন! দিয়ে পালিয়ে বেড়াত। এ জন্ত 
সে বিভিন্ন রূপও পরিগ্রহ করে। কিন্তু জিয়া তাকে একবার ধরে ফেলে তার 
সঙ্জে সঙ্গম করেন এবং তার ফলে গর্ভবতী হুয় মেটিস। যথাসময়ে মেটিস 
কন্যাসস্তান প্রসব করে সেই নস্তানই হলেন এথেন। 

ধরিত্রীমাতা এই ঘোষণা করেন মেটিস যদ্দি আবার গর্ভবতী হয় জিয়াসের 
ঘ্বারা তাহলে তার পুন্রসস্তান হবে এবং সেই পুত্রই জিয়াসকে সিংহাসনচ্যুত করবে 
যেমন করে ক্রোনাস ইউরেনাসকে এবং জিয়াস ক্রোনাসকে সিংহাসনচ্যুত 
করে। তা জানতে পেরে জিয়াস একদিন মেটিসকে মিষি কথায় ভুলিয়ে তাঁর 
মুখগহবর খুলে মেটিসকে গিলে ফেলেন । মেটিস নাকি তার পর থেকে জিয়াসের 
পেটের ভিতর থেকে নানারকম পরামর্শ দিত। তবে সেই থেকে জিয়াস নাকি 
ভয়ঙ্কর মাথাব্যথাতেও ভুগতে থাকেন। পরে হার্সিস অনেক চেষ্টার পর এই 
রোগ থেকে মুক্ত করে জিয়াসকে । 

গ্যান 

স্বর্গলোক অলিম্পিয়াতে মাক্র গ্রীসের বারে! জন দেবদেবী স্থান পেয়েছেন । 
কিন্তু এ ছাড় আরে? অনেক দেবদেবী আছেন যাঁরা অলিম্পিয়াতে স্থান পাননি । 
এই ধরনের এক দেবতা প্যান ন্বর্গলোকে স্থান পাননি কখনে! ; তীকে 
সারাজীবন আর্কেডিয়াতেই কাটাতে হয়। এ ছাড়া হেডস্, পাগ্সিফোনে, 
হিকেট, ধরিত্রীমা্া প্রভৃতি দেবদেবীরা অলিম্পিয়ায় দেবদেবীর কাছে চির- 
অবাঞ্চিত রয়ে যান। 

কেউ কেউ বলে, প্যান হচ্ছে হাত্সিসের পুত্র। তবে হার্সিসের শ্রসে ঠিক 
কার গর্ভে প্যানের জন্ম হয় সে বিষয়ে মতভেদ আছে প্রচুর । দ্রাইওপ না 
জলপরী ওপেনিসএব গর্ভে প্যানের জন্ম তা স্পষ্ট করে বলতে পারে না কেউ। 

কেউ কেউ আবার বলে, হাক একবার এক ভেড়ার ছদ্মবেশে ওডিসিয়াসের 
পত্বী পেনিলোপের সঙ্গে মিলিত হন এবং তার ফলে প্যানের জন্ম হয় । কিন্তু এ 
মত গ্রাহ হয় নি। 

জন্ম যেভাবেই হোক, প্যানের চেহারাটা ছিল বড় কুৎসিত এবং কিস্তৃত- 
কিমাকার । তাঁর মাথায় ছিল পশুর মত শিং মুখে ছিল দাড়ি, পাগুলো ছিল 
ছাগলের মত। এই সব দেখে অনেকে কল্পনা করে ছাগরূপিনী এযামালখীয়ার 
গর্ভে হামিসের উরসে প্যানের জন্ম হয়। 

প্যানের ম৷ যেই হোক, প্যান ভূমি হওয়ার সঙ সজেই তার চেহারা দেখে 



গ্রীকপুরাণ কথা ২৯৯, 

তার গর্তধারিধী তাকে ত্যাগ করে। তখন হার্সিস তার নবজাত সন্তানকে 
স্বর্গলোৌক অলিম্পিয়ায় কিছুকালের জন্য দেবতাদের আনন্দ দেবার জঙ্য নিয়ে 
যান। তীর উদ্দেন্ত ছিল এই যে প্যানকে দেখে স্বর্গের দেবতার! কৌতুক বাঁ 
মজা পাবেন? 
কিস্ত বড় হয়ে প্যান আর্কেডিয়ার অরণ্য অঞ্চলেই রয়ে যায় । সেখানে সে বাশি 

বাজাতে বাজাতে মেষের পাল চরাত। বে বেশীর ভাগ সময় জলপরীদের সঙ্গে 
ফূতি করত অথবা ঘুমিয়ে কাঁটাত। আসলে সে ছিল বড় অলস প্রকৃতির এবং 
বিশেষ করে ছুপুরের পর থেকে গোটা বিকেলটা ঘুমিয়ে কাটাত। যদি কোনদিন: 
শিকারী চিৎকার করে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাত তাহলে তাকে এমন শাস্তি 
দিত প্যান যে তাতে ভয়ে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠত। আবার 
শিকারীরা সার! দিন ঘুরে কোন শিকার না পেয়ে দিনের শেষে বাড়ি ফেরার 
সময় প্যানকে দ্বায়ী করে গালাগালি করত, এমন কি অনেক সময় তাঁকে 
মাধধোরও করত এবং প্যান তা চুপচাপ মহা করে যেত। 

জলপরীদের নিয়ে ফ.তি করার সময় প্যান অনেক জলপরীর সঙ্গেই সঙ্গম 
করে। এই ধরনের এক জলপরী ছিল যার নাম ছিল একো বা প্রতিধ্বনি । 
একোর সঙ্গে প্যানের দেহ-মিলনের ফলে লিঙ্কস্ নামে এক সন্তান হয়। কিন্ত 
একো নাঙ্সিপাসের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু নাঙিসাস তার প্রেমের ডাকে: 
কোন সাড়া না দেওয়ায় ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় শেষ পর্যস্ত প্রাণ হারায় একো । 

দেবী মিউজের ধাত্রী ইউফেমির সঙ্গেও দেহছমিলন ঘটে প্যানের এবং তাঁর ফলে, 
ক্রোটাসের জন্ম হয়। ধন্র্ধারী ক্রোটাসের একটি মৃ্তি নক্ষব্রলোকে স্থান পেয়েছে । 
প্যান বড়াই করে বলত সে মেনাদ নায়ী অপদেনীদের সঙ্গে সঙ্গম করেছে । 

একবার প্যান করুণার অধিষ্ঠাত্রী সতী দেবী পিটিসের শালীনতা হানি 
করার চেষ্টা করলে পিটিস ফার গাছে নিজেকে পরিণত করে প্যানের হাত. 
থেকে রক্ষা করে নিজেকে ৷ প্যান তখন রেগে গিয়ে ফার গাছের পাতা দিয়ে 
এক মাল! তৈরি করে পরতে থাকে গলায় । 

আর এক সতীলন্্মী সিরিস্কস্রে সঙ্গে সহবাস করার জন্য তাকে ধরতে যায়। 
স্থদূর লাইকাউস পাহাড় লেডন নদীর ধার পর্যন্ত সিরিষ্কস্কে তাড়া করে নিয়ে 
যায়। নদীর ধারে এসে সিরিষ্কল নিজেকে নলখাগড়। গাছে বপাস্তরিত করে। 
প্যান তখন সব নলখা গড়া গাছগুলোকে একধার থেকে কেটে তা দ্দিয়ে বাঁশি 

বানায়। 

প্রেমের ব্যাপারে প্যানের সবচেয়ে সাফল্যের দাবি করতে পারে সে সেলেমির' 

ব্যাপারে । সেলেমিকে হাত করার জন্য ছাগলের মত তার কালো লোমওয়ালা 
দেহটাকে সাদ! পশম দিয়ে ঢেকে রাখে । সেলেমি তখন প্যানকে চিনতে- 
না পেরে তার পিঠে চেপে বেড়াতে থাকে এবং প্যানও খন তাকে নিয়ে যা, 
খুশি করতে থাকে । 



খিউ৬ গুীকপুরাঁণ কথা! 

প্যানকে অলিম্পিয়ার দেবতারা তুচ্ছ জ্ঞান করলেও তার শক্তিকে তারা 
ব্যবহার করত বিভিন্নভাবে। ভবিষ্বৎ গণনা করার অ্ভুত ক্ষমতা ছিল 
প্যানের। তার কাছ থেকে এই বিদ্যা তাকে ভুলিয়ে শিখে নেয় 'গ্যাপোলো। 
ছাত্দিস তার কাছ থেকে শিখে নেয় বাশি তৈরি করার অন্তত কৌশল । 
এইভাবে তিনি একটি সুন্দর বাশি তৈরি করে এাপোলোকে তা বিক্রি 
করেন। 

প্যানই হচ্ছে একমাত্র দেবতা ধার মৃত্যুর কথা মর্তের মানুষরা নিশ্চিতভাবে 
'জানতে পেরেছে । থেমাস নামে এক নাবিক যখন প্যাক্সি দ্বীপের পাশ দিয়ে 
ইতালি যাচ্ছিল সমুদ্রপথে তখন সহসা সমুদ্র থেকে এক দৈববাণী ভেসে আসে 
থেমাসের কাছে। অদৃশ্য এক দেবতা বা মানুষের কণ্ঠ শুনতে পেয়ে চমকে 
ওঠে সে। কে যেন তাকে বলে, থেমাস, তুমি প্যালদেসের উপকূলে যে মূহুর্তে 
'পৌছবে সেই মুহুর্তে ঘোষণা! করবে মহান দেবতা প্যানের মৃত্যু ঘটেছে । তিনি 
মরদেহ ত্যাগ করেছেন । 

পণ্ডিতদের মতে প্যান ইংরাজি শব্খ। এটি গ্রীক “পেইন” থেকে উৎপত্তি 
'হয়েছে যার অর্থ হলে! গোচারণক্ষেত্রের প্রতি । শয়তান' ও “সরল খাড়াখাড়ি 
মানধ' এই দুইয়ের প্রতীক হলো প্যান। 

গ্যানিমড 

গ্যানিমীভ ছিল ট্রয় নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা উ্সের পুত্র । সে দেখতে 
.এত বেনী সুম্দর-ছিল যে কোন জীবিত মানুষের সঙ্গে তাঁর রূপের তুলনাই হুত 
না। তার যৌবনকাল উপস্থিত হলে দেবতারা তাকে হ্বর্গলোকে নিয়ে গিয়ে 
দেবরাজ জিয়াসের মগ্পরিবেশনকারী হিসাবে নিযুক্ত করে স্বর্গেই রেখে 
দেন। 

গ্যানিষমীডের রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে তার শয্যাসঙ্গী করার বাসনা 
জাগে দেবরাজ জিয়াসের মধ্যে । তাই তিনি ঈগলের রূপ ধারণ করে একদিন 

য়ের সমভূমি থেকে গ্যানিমীডকে তুলে নিয়ে যান তাঁর ্বর্গলোকে। 
পরে ন্বর্গের দূত হাত্ত্িস এসে জিয়াসের পক্ষ থেকে রাজা উসকে তার পুত্রহরণের 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি সোনার আঙুর গাছ ও ছুটি ভাল ঘোড়া দান করেন । 

হাঙ্জিস ইনকে বলেন, স্বর্গে ভালই আছে গ্যানিমীভ। সে হাপিমুখে পা 

হাতে দেবতাদের তোজসভায় মগ্য ও অমৃত পরিবেশনের কাজ করে যাচ্ছে। 

'সে অমরত্ব লাত করেছে, তবে তার যৌবন অক্ষয় বা অনস্ত হবে না। ৰ 
অনেকে আবার বলেন, গ্যানিমীডকে প্রথমে ঞিয়াস নন, ঈয়স হরণ করে 
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নিয়ে যায় তাকে তার উপপতি ছিসাবে বরণ কবে নেবার জন্য । ঈয়সের কাছ, 
থেকেই গ্যানিমীডকে নিয়ে যান জিয়াম তাঁর কাছে। তবে গ্যানিমীডকে 
যে কাজে নিযুক্ত করেন জিয়াস, সে কাজ আগে করতেন দেবসম্তাজ্ঞী, 
হেরা আর তার কন্যা হেবি। গ্যানিমীডকে মস্ত ও অমৃত পরিবেশনের কাজে 
নিযুক্ত করায় হের! তাই স্বামীর উপর দাকণ রেগে যান। কিন্তু তিনি তাতে, 
গ্যানিমীডের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেন নি। 

কিন্তু গ্যানিমীডের বাবাঁর কাছে সে অমরত্ব লাভ করেছে এ কথা বললেও 
সত্যি সত্যিই অমরত্ব লাভ করতে পারেনি সে। হয়ত হেবার চক্রান্তেই তার 
বৃত্যু ঘটে এবং জিয়াঁস ক্ষু্ধ হন বিশেষভাবে এবং পরে তাঁর জলবহুনরত একটি: 
মৃন্তি নক্ষত্রলোকে স্থাপন করেন জিয়াস। 

গ্যানিমীভ” শব্দটির অর্থ হলো বিবাহের সম্ভাবনায় অস্তরে উৎফুল্ল বাসনার 
জাগরণ। কিন্তু লাতিন ভাষায় এই শব্দের অর্থ ক্যাতামিতাম যার অর্থ পুকষের 
সমকামিতার এক নির্জীব বস্ত। জিয়াসের সঙ্গে গ্যাঁনিমীডের সমকামী 
সম্পর্কের কাহিনী সমগ্র গ্রীন ও রোমে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে । 

জাগ্রেউস 

পার্সিফোনেকে তার কাকা নরকের রাজা হেডপ, পাতালপ্রদেশে নিয়ে 
যাবার আগেই তার সঙ্গে দেহুসংসর্গে আসেন দেবরাজ জিয়া আর তার ফলে 
জাগ্রেউস নামে এক পুত্রসস্তানের জন্ম হয়। জীয়াস রীয়ার সন্তানদের উপর 
জাগ্রেউসের দেখাশোনার ভার দেন । 

কিন্তু জিয়াসের শত্রু টিটানরা শিশু জাগ্রেউসকে হত্যা করার জন্য নানারকম 

চেষ্টা করে। বীয়ার সম্তানরাও জাগ্রেউসের উপর ঈর্ষান্বিত হয়। একদিন 

দুপুর বাঁতে শিশু জাগ্রেউসকে খেলন!| দিয়ে ভুলিয়ে দুরে নিয়ে যায়। তারপর 

তার] তাকে হত্যা! করার অভিসন্ধি নিয়ে আক্রমণ করে। জাগ্রেউস তখন 

তাদের হাত থেকে নিজেকে বীঁচাবার জন্য নানারকম রূপ পরিবর্তন করে 
একের পর এক করে। সে সেই শৈশবেই অসাধারণ সাহস ও ঘুদ্ধির পরিচয় 
দেয়। এক সময় সে ছাগলের চামড়া পরিহিত জিয়াসের ছদ্মরূপ গ্রহণ করে। 

কিন্ত দুর্ধর্ষ টিটানরা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হলো! না। 
অবশেষে জাগ্রেউস যখন একটি বশড়ের রূপ গ্রহণ করে টিটানরা তখন তাকে 

সহজেই ধরে ফেলে তার দেহটাকে ছিড়ে খুঁড়ে থেয়ে ফেলে। এমন সমক্ন 
কোথা থেকে এথেন এসে চিটানদের বাঁধা দেয়। এথেন এসে দেখে জাগ্রেউসের 
ছিনভিক্ন দেহটাকে টিটানর! গ্রাস করে ফেললেও তার হদপিওটা তখনো 
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'নড়ছে।. এঁখেন তখন সেটি নিয়ে জাগ্রেউসকে এক ধাতৃতে পরিণত করে। 

তারপর তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে ভাকে অমরত্ব দান করেন। জাগ্রেউসের 

ন্থাড়গুলি ডেলফিতে নিয়ে একটি কবর খু'ড়ে সেগুলি সমাহিত করেন এখেন। 
পরে অলিস্পিয়াতে গিয়ে পিতা জিয়াসকে খবর দেন। জিয়াস খন প্রচগ্ 
ক্রোধে ফেটে গিয়ে মূহুমূ'হ বন্্র নিক্ষেপের ধারা টিটানদের বধ করেন । 

পাতালপ্রদেশের দেবতারা 

প্রতিটি প্রেতাত্মা যখন মৃত্যুর নদী পার হয়ে তার্ভারাসের প্রথম প্রবেশপথে 
“গিয়ে হাজির হয় তখন তাদের প্রত্যেককেই পাড়ের কড়ি দিতে হয়। সেইজন্য 
স্বৃতদের সৎ ও ধার্দিক আত্মীয় পরিজনরা মৃত্যুকালে মৃতের জিবের তলায় একটা 
করে মূদ্রা দিয়ে দেয়। সেই মূত্রা নদীপারের মাঝি শারনকে দিয়ে নদী 
পার হয়। 

যদ্দি কোন প্রেতাত্মা সে মুদ্রা নিয়ে না যায় তাহলে তাকে নদী পার হয়ে 
+পারে যেতে দেওয়া হয় না। অনেক প্রেত তখন লুকিয়ে পিছন দিয়ে কোন 
'রুকমে নদী পার হয়ে যায়। স্টাইক্স নামে এই কালো! নদীটার কতকগুলো 
আবার উপনদ্দী আছে । সেগুলোর নাম হলো এ্যাকেরণ, ফ্লেগেমন, আওরনিস 
ও লেখি। এই সব নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেতরা পূর্বজম্মের কথা সব 
'ভুলে যায়। 

তার্তারাসের প্রবেশপথে সার্বেরাস নামে এক কুকুর প্রহরায় নিযুক্ত আছে। 
যদি কোন জীৰিত ব্যক্তি নরকে প্রবেশ করতে যায় অথবা কোন মৃত আত্মা 
ফাকি দিয়ে লুকিয়ে সেখানে ঢুকতে যায় তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ছিড়ে খেয়ে 
ফেলে সেই ভয়ঙ্কর কুকুরটা। 

তার্তারাসে ঢুকেই প্রথম যে অঞ্চলটি পাওয়া যাবে সেই অঞ্চলে বীরদের 
'প্রেতাত্বাগুলি অন্য সব অখ্যাত লোকদের প্রেতাত্মার সঙ্গে বাছুরের মত সব সময় 
কিচমিচ করতে থাকে । মৃত্যুপুরী তার্তারাস এমনই ভয়ঙ্কর জায়গা যে কোন 
তুমিহীন রুষক সারা জীবন ভূমিহীন হয়ে, থাকলেও সে সমগ্র তার্তীবাসের 
সৃখগুটিকে বিন! পয়সায় দিলেও নেবে না। 

সেই চির-অন্ধকার নিরানন্দ প্রেতপুরীতে একমাক্ম আনন্দের ব্যাপার ছিল 
রক্পান। জীবিতরা, যুতের উদ্দেস্তে যখন রক্তের অঞ্জলি দান করে তখন 
প্রেতাত্মারা অসীম আগ্রছে সে রক্ত পান করে। সে রক্ত পান করার সময় 
তাদের মনে হয় তারাও যেন ক্ষণকালের জন্ত জীবস্ত হয়ে উঠেছে, কারখ উষ্ণ 
তাজ] রক্ত হলো! সব সময় জীবনের লক্ষণ। 
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_ ভার্তারাসের সেই প্রথম শুয়ে লেখি নর্ষীর ধারে ষে একটা ধক! মাঠ আছে, 
তার ওপারে আছে এবেবাস আর আছে নরকের রাজা ছেভদ্ ও বাণী 
পার্সিফোনের প্রাসাদ । প্রাসাদের বা দিকে আছে একটি দাদা পাইগ্রেস গাছ 
যা লেখি নন্্রীর তটতভূমিটির উপর শীতল ছায়া বিস্তার করে আছে। লাধারগ 
প্রেতাত্মারা সেই নদীর জল পান করে। কিন্তু দীক্ষিত আত্মারা লেখি নদীর 
জল পান করে না, তার! পান করে সাদা পপলার গাছের ছায়াঘেরা স্মতি- 
নদীর জল। এর বারা বোঝা যায় তারা সাধারণ প্রেতাত্বাদের থেকে একটু 
'উচ্চস্তরের । 

লেখি নদীর কাছেই তিনটি রাস্তার সঙ্গমস্থলে একটি জায়গায় নবাগত 
প্রেতাত্মাদের বিচার হয়। ঘে তিনজন বিচারকের ছারা এই বিচারকা্ধ 
অনুষ্ঠিত হয় তারা হলে! মাইনস, র্যাভাম্যানথিন আর এর্কেসাস। 
র্যাভাম্যানথিস এশিয়া বা প্রাচ্য দেশসমূহ থেকে আগত প্রেতাত্মাদের এবং 
গ্যার্কেমাদ ইউরোপ থেকে আগত প্রেতাতআাদের বিচার করে। কিন্ত জটিল 
কোন ব্যাপারে তারা মাইনসের শরণাপন্ন হয়। প্রেতাত্মাদের পূর্বজন্মের 
কর্মীকর্মের গুণাগুণ অনুসারে বিচারের বায় দেওয়া হয় এবং সেই রায় 

অনুসারে তিনটি রাস্তার যে কোন একটিতে তাদের যেতে বল! হয়। যাবা 
পূর্বন্মে পাপপুণ্য কিছুই করেনি তাদের সেই প্রান্তরাভিমূথী রাস্তাটিতে 
যেতে বলা হয়। যারা! পাপীষ্ট তাদের শান্তিভূমির অতিমূখে যে রাস্তাটি চলে 
গেছে সেই বাস্তাটি ধরে যেতে বলা হয় আর যারা! পুণ্যবান তাদের এলিসিয়ামের 
উদ্ভান-অভিমুখী রাস্তাটিতে যেতে ব্লা হয়। 
ক্রোনাসশাসিত এলিসিয়া হচ্ছে একটি আদর্শ সুন্দর রাজ্য । স্থতি নদীর 

ধার দিয়ে সেখানে যেতে হয়। হেভস্এর রাজ্যের এলাকা যেখানে শেষ 

হয়েছে তার পর থেকেই শুরু হয়েছে এ রাজ্যের সীমানা] । তা হলেও এটি 
একটি শ্বতন্ত্র রাজ্য, হেভস্এর রাজ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অবিচ্ছিন্ন 
আলো আর আনন্দে ভর! এ রাজ্য হলো! চির স্থখ আর শাস্তির রাজ্য । এখানে 

রাত্রির অন্ধকার বলে কোন জিনিস নেই। এখানে চিরবসন্ত বিরাজ করে, 
শীত, গ্রীন্ম, ঝড়, তুষার বৃঠি কখনো! দেখা যায় না। 

এলিপসিয়ামে কখনো! কোন ফাকে শোক বা ছুখে প্রবেশ করতে পারে না। 
এখানে যারা থাকে তারা সব সময় খেলাধুলা, গান বাজন! আর আনন্দ উৎসব 
নিবে থাকে । এখানে যে সব আত্মা থাকে তারা যদি পৃথিবীতে গিয়ে নতুন 
করে জন্ম গ্রহণ করতে চাঁয় তাহলে তা ঘে কোন সময়ে করতে পারে। যারা 

তিনটি জন্ম ধরে মৃত্যুর পর পৎ্কর্মের জন্ত এলিসিয়ামে আমতে পেরেছে তাদেয় 
জন্য কয়েকটি সুন্দর ্বীণ ঠিক করা আছে যেখানে তারা! ইচ্ছামত বসবাস করতে 
পারে। এই সব স্বীপের নাম হলো! সৌভাগোর খ্বীপ। 

নরকের রাজ! ছেডস. সাধারণতঃ বিশেষ কোন কাছ ন। পড়লে তার্তারাসেনর 
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এই উপরতলাঁয় এলিসিয়ামে আসে না। হেডস্ সাধারণতঃ আপন স্বাধিকার 
বোধে ও অপরের প্রতি ঈর্ধায় প্রমত্ত হয়ে থাকে । তবে যখনি তীর মধ্যে সহস! 
এক অদম্য কামোন্সতা জেগে ওঠে তখনি উপরের দিকে গিয়ে এলিসিয়ামের 

আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে ছেডন্। আর কোন জলপবীকে একা! একা 
পেলেই তার সঙ্গে সহ্বাঁস করার চেষ্টা করে। একবার মিন্থে নামে এক 
জলপরীকে ভুলিয়ে বশীভূত করে ফেলে হেডস্। আর একটু হলেই তার সঙ্গে 
সঙ্গম করত, কিন্তু সেই সময় পাল্িফোনে এসে পড়ায় সব গোলমাল হয়ে যায়। 

ব্যাপারট৷ কিস্ত ঘুঝতে পেরে পার্সিফোনে অভিশাপ দিয়ে মিন্থেকে এক 
স্থগন্ধি ফুলে পরিণত করে । আর একবার লিউন নামে এক জলপরীকে ধরে 

তাকে ধর্ষণ করতে গেলে পাপিফোনে হঠাৎ সেখানে গিয়ে লিউসকে একটি সাদা 
পপলার গাছে পরিণত করে। স্থতি নদীর ধারে সেই গাছটি আজও দীড়িয়ে 
আছে ছায়া বিস্তার করে। 

দুশ্চবিক্র হলেও হেডস্ মাঝে মাঝে তার প্রজাদের হঠাৎ কিছু স্থযোগ স্থবিধা! 

দিয়ে ফেলে। অনেক সময় কোন জীবিত ব্যক্তিকেও নরকে বেড়াতে যাবার 
অনুমতি দিয়ে ফেলে । অথচ পরে সেই লোক নরক থেকে ফিরে এসে তারই 
নিন্দা করে। 

হেডস্ মর্তালোক ও স্বর্গলোকের কোন খবরাখবর বিশেষ পায় না। কিছু 
কিছু খবর তার কানে আসে মাঝে মাঝে । স্থতরাং স্বর্গে ও মত্যে কখন কি 
ঘটছে তা সে জানতে পারে না। মাঝে মাঝে মত্যের কোন মানুষ যখন 
কপাল চাপড়ে হেডন্্কে আবাহন কবে কোন শপথ করে অথবা কিছু উৎসর্গ করে 
তখন সহসা সজাগ হয়ে ওঠে হেডস্। স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে কোন বিষয়সম্পতিও 
নেই। পাতালগ্রদেশেও বিশেষ কোন সম্পত্তি নেই হেডস্এর । তবে তার 

সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার অলৌকিক শিরন্ত্রাণ। এই শিরস্ত্রাণ পরে 
যুদ্ধ করলে শত্রুপক্ষের কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এই শিরন্ত্রাণট হেডস্কে 
পাইক্লোপরা কৃতজ্ঞতান্বপ দান করে। জিয়াসের আদেশে হেডস্ 
সাইক্লোপদের তার্তারান থেকে মুক্তি দিলে সাইক্লোপরা তাকে এটি দান করে। 
তবে পৃথিবীর মাটির তলায় যে সব মূল্যবান ধাতুর খনি আছে তা মব হেডস্এর 
অধিকারে । পৃথিবীর উপরিপৃষ্টের কোন সম্পদে তার কোন অধিকার নেই। 
গ্রীম দেশের মধো মাটির তলায় অবস্থিত কিছু অন্ধকার মন্দির হেডস্এর নামে 
উৎসগঁকৃত। এরিথীয়া দ্বীপে যে পশুরপাল আছে তাও হেডস্এর । 

হেডস্এর স্ত্রী নরকের রাণী পার্সিফোনে দয়াবতী বমণ্ী। শ্রী হিসাবে 
হ্ডেস্এর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত। কিন্তু তার কোন সন্তানাি হুয়নি। 
ডাইনিদের দেবী হিকেট হলো তার একমাব্র অন্তরঙ্গ সহচরী। এই হিকেট 
এক অসাধারণ অলৌকিক যাছুবিষ্ঞার অধিকারিণী। এই বিভাবলে সে মর্ত্ের 
ঘে কোন লোককে তার ইচ্ছামত ঘে কোন সম্পদ দান করতে বা তা কেড়ে 
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নিতে পারে। দেবরাজ জিয়াস ভাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং এই বিস্তা 
তিনি কখনো কেড়ে নেননি তার কাছ থেকে | হেড়স্এর তিনটি দেহ ও তিনটি 
মাথা যুক্ত আছে একসঙ্গে । এই তিনটি দেহ ও মাথা হলো তিনটি পশুর--সিংহ 
কুকুর আর ঘোটকীর ! 

প্রতিহিংসার অপদেবী তিনজন ইউবিনায়েস বা ফিউরি আছে। তাদের 
নাম হলো! টিসিফোন, এযালেফুটে1 আর মেগাঁরা । তারা থাকে তার্ভারাস্র 
অন্তর্গত এরেবাসের প্রাাদে। অলিম্পিযার দেবতাদের থেকে তারা অনেক 
প্রাচীন । তাদের কাজ হলে! মর্ত্যেব মানুষদের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পাঁপকর্মের 
শাস্তি বিধান করা । বয়োজ্যে্ঠদের প্রতি বয়োকনিষ্ঠটদের, পিতামাতার প্রতি 
সস্তানন্দের, অতিথিদেব প্রতি গৃহন্বামীদ্দের এবং কোন পু্জাবীর প্রতি নগক্ন- 
বাসীদের উদ্ধত ও অন্যায় আচবণের বিরুদ্ধে কোন মত্্যমানব ঘর্দি কখনো 
অভিযোগ করে তাদ্দের কাছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাবা তার শান্তি বিধান 
কবে। 

এই নব ইউবিনাযেসদ্দের চেহাবাঁগুলি অদ্ভুত। তাঁদের মাঁথায চুলের 
পরিবর্তে আছে অসংখ্য সাপ । কুকুরেব মুখ, কালো দেহ, চোখগুলো বক্ষে 
মত লাল আর বাছুডেব মত ছুটে পাখা আছে ছুদিকে | তাদের হাতে আছে 
পিতলেব হাতলওষালা এক চাবুক। সেই চাবুক নিয়ে ভাবা অপরাধীদের 
নির্মমভাবে তাডা কবে । তাদেব প্রচণ্ড বেষ থেকে কোন অপরাধী কোনভাবে 
পক্ত্র/ণ পেতে পাবে নাঁ। এমন কি কোন দেবত।ও কাঁচাতে পারে না 
কাউকে তাঁদেব কখল থেকে । তাদের প্রহার বা শাস্তির প্রচণ্ডততা সহ করতে 
নল]! পেরে অনেকে প্রাণতাগ করে। 

ড্যাকটাইলস: 

ক্রে/নাসপত্বী রীয়া যখন জিয়াসকে গর্ভে ধারণ করে রেখেছিলেন এবং যখন 
প্রসকণলে বেদনায় ছটফট কবছিলেন তখন তিনি তাঁর হাতের আম্কুল দিয়ে 
মাটির উপর খুব জোরে চাপ দেন। যন্ত্রণায় কাতর হয়েই তিনি মাটিতে বসে 
ছুটি হাতি দিয়ে মাটির উপর চাপ দিতে থাকেন ক্রমাগত | এর ফলে তার বা 
হাতের তলা দিয়ে মাটি থেকে পীঁচটি মেয়ে ও ডান হাতের তল! দিয়ে পাঁচটি 
বেটা ছেলে হঠাৎ উন্জুভ হয়। এই দশটি স্বয়ঙু সন্তনিকে ভ্যাকটাইলস্ বল! 
হয়ে থাকে । 

কেউ কেউ আবার বলে ভ্যাকটাইলরা জিয়াসের জন্মের বু পূর্বেই ছিল। 
তার! থাকত কার্সিয়ার অন্তর্গত আইভা! পর্বতে । খ্যা্িদ্েস নামে এক 
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জরপরী থাকত ওয়াসের কাছে ডিক্টিয়ার এক পার্বত্য গুহা্সি। 

পুকহ ভ্যাকটাইলরা! ছিল কাষারের কাজে পারদর্শী। শোঁনা যাক তারাই 
প্রথমে বীরেসিস্থাস পাছাড়ের কাছে লোহার খনি আবিষ্কার করে। ধাতু 
হিসাবে লোহার ব্যবহার তারাই প্রবর্তন করে। 

ভার! সামোথে,সে বসবাষ কবে। তারা যাছ্মন্্র জানত এবং তার খারা 
তারা অনেক অসাধ্য সাধন করায় সেখানকার অধিবাশীরা| বিস্মিত হয়ে পড়ে 
তাদের কাজকর্ষ দেখে । তারা নাকি অক্রিয়াসকে যে সব দেবীদের রহল্তময় 
জীবনকথা বলে তা কেউ জানে না। 

আবান্ কেউ কেউ বলে ভ্যাকটাঁইলরা কিউরেট নামধারী এক ধরনের অপ- 
দেবতা । তাঁরা ক্রীটদেশে শিশু জিয়াসের দোলনা পাহারা দেবার কাঁজে নিযুক্ত 
হুয়। পরে তারা এনিসে এসে ক্রোনাঁসের নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। 
তারা! ছিল সংখ্যায় পাচ এবং ভাদের নাম ছিল হেরাকলস্, প্যাকনিয়াম, 
এপিমেদেস, ল্যাসিয়া আর এযাকেপিদান । হছেরোকলস্ই হাইপারবোরিয়াস 
থেকে অলিম্পিয্াতে প্রথম অলিভ গাছ নিয়ে আগে এবং সে-ই তার ভাইদের 
এক দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় । সেই থেকে নাকি অলিম্পিক 

ক্রীড়াহষ্ঠানের শুত্রপাত হয়। সেই দৌড প্রতিযোগিতায় জয়লাভকারী 
প্াকনিয়াসকে হ্রাকলস্ প্রথমে অলিভ গাছের শাখ! পুরগ্কার হিসাবে দান 
করে এবং ভার! নাকি অলিভ গাছের পাঁতাব বিছানায় শুত। 

আবার অনেকে বলে অলিভ গাছের পাতাওয়াল! শাখা নয়, নেই দ্ৌড 
প্রতিযোগিতা অলিভ পাতাব মুকুট উপহার দেওয়া হত বিজয়ীকে | পরে 
ভেলফির মন্দিরের এক দৈববাণী অন্সারে অলিভ মুকুটের পরিবর্তে আপেল 
গাছের শাখ। দেবার ব্যবস্থা হয় । 

প্রথম ভিনজন ড্যাকটাইলেব পদ্দবী ছিল এ্যাকমন, ভ্যামনামেনেউস আর 
সেলমিস। “সেলমিস+ শব্ষের অর্থ হলো নাকি লোহা । সেলমিস একবার 
রীয়াকে অপমান করে বলে নাকি তাকে “লোহা” পদবী দেওয়া! হয়। 

টেলশিনে 

সমুদ্রসস্ত।ন টেলশিনেরা ছলে! সংখ্যায় লাত। তাদের জন্ম হয় রোভস্ 
দ্বীপে । তাদের মাথাগুলো। ছিল কুকুরের মত আর হাতগুলো ছিল ভেড়ার । 
ভারা তাদের রোল দ্বীপে ক্যামেইরাঁ, লালিসালস আর লিগাস নামে তিনটি 
অগৰী নির্মাণ করে। 

পরে টেলশিনেরা ক্রীটে গিয়ে বসবাস করুতে শুরু করে এবং তান্বাই হয় 
জীটের প্রথম অধিবানী। নীন্গা তার শিশপুত্ধ পসেভনের দেখাশোনার ভার দস 
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শ্ই টেলশিনেদের উপর | বিগ পলেঞ্ছন একটু বড় হলেই তাঁর ভ্িশৃলট! ভুলিয়ে 
পিছে নেয়। টেলিশিনেরা ক্রোনাসের দাতওয়াল1! কান্সেটাও নিয়ে নেয়। 
*ঘে কান্ডে দিয়ে ক্ষোনাষ তার বাবা ইউরেনাসের লিঙগচ্ছেদ করে সেই বকতমাখা 
কান্তেটা টেলশিনের নিয়ে নেয় । 

এই টেগশিনেরা আবহাওয়ার উপর লানারকম বিদ্ন সৃতি করত। তারা 
যখন তখন এক এন্্রঙ্জালিক কুয়াশার সই করত এবং গন্ধক মিশিয়ে মাঠের 
ফসল ন্ট করে দিত। তাই জিয়া এক মহাপ্পাবন হারা তাদের ধ্বংস করে 
'ফেলার সংকল্প করেন। কিন্ত আর্তেমিসের কাছ থেকে তার! তা আগে থেকে, 
জানতে পেরে সমুস্র পার হয়ে বীয়োতিয়ায় পালিয়ে যায়। তবে শোন! যায় 
পরে জিয়া এক বন্যার ঘ্বারা ধবংস করেন টেলশিনেদের | 

এম্পাসী 

এম্পাসী নামে একদল দানবী ছিল । তারা ছিল হিকেটের সম্তান | ভাদের 
বপিঠগুলো ছিল গাধার মত। তাদের একটা পা ছিল গাঁধার মত আর একটা 
ছিল পিতলের । তাবা সাধাবণতঃ থাকত পথের ধারে । কোন পথিক গেলেই 
তাদের ভয় দেখাত। তবে ভয় না পেয়ে তাদের গালাগাপি করলেই তারা 
পালিয়ে যেত। কিন্ত মাঝে মাঝে তারা কোন পথিককে একলা পেলেই তার 
ক্ষতিসাধন করত । 

তারা সাধারণতঃ একল! কোন পুরুষ পথিককে পেলেই ্থন্দ্রী নারীর 
্ত্রূপ ধাবণ করে তার মন ভুলিয়ে দিত। তারপর রাজি বা ছুপুরবেলায় 
কোন নির্জন জায়গায় তার শধ্যালঙ্গিনী হত। কিন্তু পথিকটি ঘুমিয়ে পড়লেই 
এম্পাসী তার রক্ত চুষে খেত। অবশেষে লোকটা ঘুমন্ত অবস্থাতেই মার! যেত। 

এম্পামী শবটির অর্থ হলো! বলপ্রয়োগকারিণী, ছলনাময়ী দানবী। এই 
খরনের দানবীর ধারণাটি গ্রীসদেশে আসে প্যালেস্টাইন থেকে । পুরাঁকালে 
গ্রীসের লোকেরা প্যালেন্টাইনে গিয়ে এক ধরনের ডাইনি মেয়ের কবলে পড়ে । 
«এই ধরনের মেয়েরা বিদেশীদের সঙ্গে মিশে তাদের ক্ষতিসাধন করে । 

আইও 

আইও ছিল নদীর্বেবত! ইনাকাঁসের কন্যা । হ্রোর মন্দিরের পুজারিণী। 
প্যান ও একোর যিলনে লিঙ্বন্ নামে যে কনার জন্ম হয় পেই পিঙ্ছল একবার 
'দ্িয়ামের উপর মাগার সাহায্যে আইওর গ্রতি প্রেমাস্ক করে ভোলে। কে 
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নহুদা আইিওর প্রতি আসক্ধ হয়ে পড়েন জিয়াঁস। 
হেবা তা '্ানতে পেরে লিঙ্বস্কে শাঁপ দেন যার ফলে তাঁর ঘাঁড়টা 

চিরতরে মুচড়ে যাঁয়। জিয়াকে হেরা তখন ব্যতিচারী বলে আখাতি করেন। 
জিয়াস বলেন, মিথ্যা কথা, আমি আইওকে কখনো! ম্পর্শ করিনি । 

এরপর জিয়াম আইওকে একটি গাভীতে পরিণত্ব করেন। হের! তখন 
সেই গাঁভীটি তীর বলে দাবি করেন। তিনি সেই গাভীটিকে শতচস্কুবিশিষ্ট? 
আঁগঁদের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, একে নিমীয়াতে এবটি অজিত গাছে পরিণভ 
করে বাখবে। 

পরে জিয়াস ত| জানতে পেরে হান্সিসকে নিমীয়াতে পাঠান আইওকে- 
সে করে নিয়ে আসার জঙ্য ! সঙ্গে সঙ্গে জিয়াস নিজেও এক কাঠঠোকরা পাখিক্ 
রূপ ধরে হার্দিসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। হাম্সিস গিয়ে দেখে আর্গদ তার 
একশো চোখের দৃষি দিয়ে পাহারা দিচ্ছে । আইওকে তীর কাছ থেকে আনা সম্ভব 
নয়। তাই সে আর্গসকে কৌশলে ঘুম পাঁড়িয়ে তারপর এক পাথরখণ্ডের ছারা 
তার মাখাটাকে ভেদে ফেলে আইওকে সেখাঁন থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন । 
হেরা খন তা জানতে পেরে আর্গমের একশোটা চোখ মযুরের পেখমের উপক 
বচ্িয়ে দেঁয়। তাবপর তিনি একটি বড় মাছি বা ডাঁশকে গাভীবনপিনী 
আইওকে সারা গৃথিবীময় তাঁড়া করে নিয়ে বেডাঁবাঁর জন্য নিযুক্ত করেন। 

আহও প্রথমে গিয়ে উঠল দৌদোনায়। তারপর গেল একটা সমু্রে। 
সেই সমুদ্রটা তাঁর নাম অন্ুসারে আইওনিয়ান সমুদ্র নামে অতিছিত হতে 
লাগল। এরপর সেখান থেকে ঘুরে উত্তর দিকে যেতে যেতে হেমাঁস পর্বতে 
পৌঁছল। সেখান থেকে আবার ড্যানিযুব নদীর ব-্ধীপে। তারপর কষ্দাগরের 
চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে বসফোবা প্রণালী পাঁর হলো] । 

এরপর * আইও হাইত্রিস্তে নদীর ধার দিয়ে ইাটতে হাটতে পে নদীর 
উৎসমুখে ককেসাস পর্বতে গিয়ে হাজির হলে! যেখাঁনে বন্দী গ্রমিথিয়াম তখনো 
বীধা ছিল একটা পাথরের সঙ্গে। সেখান থেকে কোলবিসএর মধ্য দিয়ে 
ইউরোপে গেল। এরপর এপিয়া মাইনরের মধ্য দিয়ে প্রথমে তার্তাস ও' 
মিডিয়া ও পরে ব্যাকটিয়। ও ভাবতে গেল। ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে 
আরবের মধা দিয়ে অবশেষে আফ্রিকার ইধিওপিয়ায় গিয়ে পৌছল। আইও 
নীল নদীর তীর ধরে তার উম মুখে গিয়ে হাজির হলে! যেখানে পিগমিরা 
চিরকাল ধরে বড় বড় সারস পাখির সঙ্গে সংগ্রাম করে আগছে। 

অবশেষে ঈজিপ্টে গিয়ে থেমে গেল আইও । দীর্ঘ পরিভ্রমণের পর বিশ্রা্ণ 
করতে লাগল।+ জিয়াসও সেখানে গিয়ে মিলিত হলেন আইওর সঙ্গে 
সেখানে তিনি আইওকে মাহুষের আকার দান করলেন। এবং সেই মিলনের' 
ফলে সস্তানসস্ভবা হলে! আইও। এরপর টেলিগোলাসকে বিয়ে করল আইও 
বডে*পরই জিয়াসের উরসঙ্জাত সন্তানটিকে প্রসব করল সে। তার নাম ন্াখঃ 
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হলো ইপাফাম। পরে ওই ইপাফাসই ঈজিস্টের অধিপতি হয় দীর্ঘকাল ধরে 
বাঙগয়, করতে থাকে ,এই ইপাফাসের কন্া পিবিয়ার গর্ভে পেন এজিনর 
৪ ব্লোস নামে ছুটি সম্তান উৎপাদন করেন। 
এ. কিন্ত অনেকে বলে, আইও গাভীকপেই ঈয়োনীয়া পর্বতের এক গ্রহায় 
' একটি এ'়ে বাচ্ছুর প্রসব করে। প্রসবের পর হেরার ছারা নিযুক্ত সেই বাছুর 
খ্ভাশ বা বড় মাছির কামড়ে মারা যায় আইও । 

আইও সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই কাহিনী 
জ্যাপিতাসপুত্র ইনাকাস আ্গসে রাজত্ব করার সময় আইওর নাম অন্থসারে 
'আওপোলিস নামে একটি নগর স্থাপন করে । আর্গসে তখন চন্রদ্েবীর নামে 
তার কন্যার নামকরণ করে আইও । 

পশ্চিমাঞ্চলের রাঁজা পিকাস একবার আইওকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় 
এবং আইওকে তার প্রাসাদে ধরে নিষবে যাবার জন্য কয়েকজন ভৃত্য পাঠায় । 
আইওকে তার প্রাসাদে ধরে আনার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে বলপূর্বক সঙ্গম করে 
ইনাকাস। এই সঙ্গমের ফলে লিবিয়] নামে একটি কন্যাসম্তান প্রদব করে আইও । 
তারপর আবার সে ঈজিপ্টে পালিয়ে যায় ইনাকাসের চোখে ধুলো দিয়ে । 
কিন্ত ইজিপ্টে গিয়ে দেখে লেখানে জিয়াসপুত্র হার্সিস রাজত্ব করছে । সেখানে 
খাকলে জিয়াস তাঁকে ধরার জন্য আবার ছুটে আসবেন ভেবে সেখানে না থেকে 
আবার পথচলা শুর করল আইও । 

অবশেষে সিরিয়ার অন্তর্গত সিলপিয়াম পর্বতে গিয়ে থামল আইও । 
'নিবিড়তম ছুঃখে ও লজ্জার ভার আর সন্থ করতে না পেরে সেখানেই অকালে 
আরা যায় আইও । 

ইতিমধ্যে প্রাসাদের মধ্যে আইওকে না পেয়ে 'আইওর ভাইদের আইওর 
খোজ করতে পাঠায় ইনাকাস। তাদের বলে দেয় তোমরা মেন খ্বাইখকে 
না নিয়ে শুধু হাতে ফিরে এসো না। ১ 

আইওর ভাইরা তার খোজ করতে করতে অবশেষে সিরিয়ার মেই, পাহাড়ে 
গিয়ে ওঠে । সেখানে গিয়ে তারা ছুঝতে পারে এইখানেই আইগুর মৃত্যু 
হুদ্দেছে। তাই তারা বারবার বলতে থাকে, এখানে কি আইওর আত্মা 
বিশ্রাম করছে? রর 

তাদের সেই ডাকের উত্তরে মেখানে একটি অলৌকিক গাভী নাঁকি আশ্চর্য- 
ক্াবে মানুষের মত গলায় উত্তর দেয়, হা, আগি এখানেই আছি । 

আইওর ভাইর! তখন আর ইনাকাসের প্রাসাদে ফিরে না গিয়ে সেখানেই 
বনবান করতে খাঁকে এবং কালক্রমে আইওপোলিস নামে একটি নগর স্থাপন 
করে । দেই থেকে আইওপোলিস শহরের লোকের! গ্রাতি বছর একবার করে 
"্মাইওর জন্ শৌঁকফিবস পালন করে এবং শহযের সব ঘান্গয সেদিন. পরস্পরের 
ফরজ থা. দিয়ে রঙে, এখানে আইও আছে? তাঁর আত্ম! এখানে বিশ্রাম 
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লা করছে ? 
প্রাচীন গ্রীসের লোকের! টাকে দেবী হিসাবে পুজা : করত, কারণ ভা 

 াদকে সমস্ত জলের উৎস বলে মনে করত। গাঁভী দুধ দেয় বলে গা্ীকে চাদের 

মূর্ত ও জীবন্ত প্রতীক হিসাবে গণ্য. করত। এই ধারণা থেকে আইওর এই. 

পুরাণ কাহিনীর উত্তব হয়। তাঁর! চাদের মধো তিনটি বরের ক্পনা করত- 
সাদা, লাল আবু কালো । টাঁদ যখন প্রথম ওঠে তখন তার বং সাদা থাকে 

পূর্ণচন্জ লাল দেখায় আর শেষ রাতের চাদের মধ্যে একটা! কালো! ভাব থাকে। 

এইজন্য চাদের দেবী আইওর জীবনে তিনটি স্তর তাঁরা কল্পনা করত-_ প্রথম 

স্তর কুমারী জীবন সাঁদায় দ্বিতীয় স্তর যৌবন লাল এবং বার্ধকা কালোর 

প্রতীক। 

ফরোনেডপ 

আইওর অন্ততম ভাই ফরোনেউসের জন্ম হয় নদীদেবতা ইনাকাস আর 
জলপরী মেলিয়ার মিলনের ফলে। আর্গসে তার নামটা পাণ্টে গিয়ে হয় 
ফরোনিয়াম। প্রমিথিয়াস প্রথমে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করলে ফরোনেউস সেই 
আগুনের বাবহার শেখায় মানুষকে ।.. 

ফরোনেউন পরে সার্ভে নামে এক জলপরীকে বিয়ে করে এবং পেলো- 
পলেসি রাজ্যে রাজত্ব করতে থাকে । এই ফরোনেউসই মত্যলোকে হেরার 
পূ্দা প্রবর্তন করে। তার তিন পুন ছিল। তাদের নাম হলো আয়ামাস, 
পেলাগাস আর এজিনর। ফরোনেউসের মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র পেলো- 
পনৈসি'াজ্য ভাগ করে নেয়। কিন্তু শোনা ঘায় তার এক পুত্র ছিল। তার 
নাম ছিঞ্ধী কার । সে পরবর্তী কাঁলে মেগারা নগর স্থাপন করে । 

গ্রীস দেশে ফরোনেউসকে বসস্তের' প্রতীক হিসাবেও গণা করা হয়। 
ফরোনেউস নাকি প্রথম বাজারের উত্তাবন করে। বাজারে মানুষ পণ্য বি্য় 
করে দাম পায়। গ্রীকভাষায় ফরোনেউস শর্ষের অর্থ হলো দূল্যেকক 
আনয়নকারী । | ্ 

অনেকের মতে ফরোনেউস গ্যাল্ভাঁর গাছের প্রতীক। সে নদীদেবতা 
ইনীকাসের পু--এ কথার অর্থ হলো! নদীর ধারেই খ্যাল্ডার গাছ 'দশ্মায়। 
দে আগুনের ব্যবহার প্রচলিত করে__একথার অর্থ ছলে প্রাচীনকালের কর্মকা 
টাটা ০০98285 ছিরে. কাজ 
বয়ত। | 



) বেলাস ও দানাইদন .. 

' 'খিবাইদের অস্তগতি কেমিম নামক জায়গাতে লিবিঘ্বার গর্ভে পসেডনের 
ওয়সে রাজা বেলাসের জগ্ম হয়। এজিনর ছিলভার যমজ ভাই। তারস্ত্ী 
ছিল নাইলাসের কন্যা গাকিনো। খ্যাকিনোর গর্তে তিনটি পুত্রসন্তান হয় 
বেলাসের। তাবা হলো এজিপতাস, দীনাউস আর সেফেটস। প্রথম চুটি পুষ্ধ 
ছিল যমজ । 

এজিপতাস তার ভাগে আরব বাজ্য পায়। কিন্তু সে নিজের শক্তিতে 
মেলামপোরধেশ দেশ অধিকার করে নিজের নাম অনুসারে মে দেশের নাম দেয় 
ঈজিপ্ট। বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে এজিপতাসের পঞ্চাশটি পুত্রসস্তানের জন্ম হয়। এই 
সব পুত্রদের থেকে লিবীয় আরবীয়, ফোনিশীয় গুভূতি বিভিন্ন জাতির টিপি 
হ্য়। 

এজিপতাসের ভাই দানাউল লিবিঘ্নাঁর শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। মিতা 
পঞ্চাশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে । এই সব কন্যাদের দানাইদস 
বলা হয়। দানাউসের ্বীদের নাম ছিল নাইয়া, সিটি এলিফ্যার্টিগ, 
মেসফিস, ইথিসুঁপিয়ান এবং আরও অনেকে । 

বেলাসেরকস্তার লঙ্গে সঙ্গে তার দুই যমজ পত্তানের মধ্যে রাজোর 
উত্তরাধিকার নিয়ে বিবার্দ শুরু ছয়। এজিপতাস তখন এই বিবাদের এক 

সমাধানের উপায় খুঁজে বার করে। সে প্রস্তাব করে তার পঞ্চাশটি পুত্র যদ্দি 
দানাউসের পঞ্চাশটি কল্যাকে বিয়ে করে তাহলে তাদের পিতাদের উত্তরাধিকার 
লমন্তার সমাধান, হবে। কিন্তু দানাউস এ প্রস্তাবে বাঞ্জী হতে পারল না। মেঃ 
প্রস্তাবের মধ্যে এক বড়যন্ত্রের আভাস পেল মে। 

এমন সময় এক দৈববাণী গুনে ভয় পেয়ে গেল দানাউন। দৈববাদী হলো! 
এজিপতাস বিয়ের. পর তার সব কগ্যাদের হত্যা করতে চায় | এই দৈববাদী 
শুনে দানাউন লিবিয়া ছেড়ে সপরিবারে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তত হতে 
লাগল । 

দেবী এেনের সহায়তায় একটা বড় জাহাজ নির্মাণ করল দানাউস। তারপর 
তার পঞ্চাশটি কন্তাকে নিয়ে গ্রীসের পথে রওনা হলো । তার] গেল রোস্ 
ঘীপের পাশ দিয়ে। তারা! রোডস্ ্ বীপে কিছুদিনের জন্য থেকে গেল। মেখানে 
দানাউসের মেয়েরা দেবী এখেনের এক মঙ্গির নির্মাণ করপ । এখানে থাকাকালে 
ঘ্বানাউসেক্ তিনটি কণ্মা মারা যায় এবং এখানকার তিনটি নগর তাদের. নামে 
স্থাপিত হয়। নগর তিনটির নাম হলো নিগাস, লালিসাস ও ক্যামেইর়াস। 

রোডম্ দীপ থেকে দানাউল চলে গেল পেলোপনেসিতে। সেপ্রথম জাহাজ 
থেকে লানী' নামক..এক নগরে নামে । : নেমেই সে ঘোষণা করগ গেরতাবা 
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তাকে আর্শস বা গ্রীস দেশের রাজ! ছিপাঁষে নির্বাচিত করেছেন। বাং 
সেখানকার বর্তমান বাঞ্জাকে পদত্যাগ করতে হবে। 

আর্গদের তদানীস্তন রাজ! গিলেনর কথাটা শুনে হেসে উড়িয়ে দিলেন তা। 
কিন্ত দেবতাদের নাম শুনে আর্গসের অধিবাসীরা কথাটা নিয়ে চিন্তা করতে 
লীগপ। কারণ দানাউপ স্পষ্ট করে বলে দেয় দেবী এখেন ভাকে এ ব্যাপারে 
লমথনি করছেন। কিন্তু দানাউসের এই ঘোষণা! সত্বেও গিলেনর তাঁর 
নিংহাঁসন. কিছুতেই ছাড়ত না ঘদ্দি না দে রাতে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে না 
যেত। ৰ 

আর্গসের বিশিষ্ট লোকের! দানাউসকে তখন এই বলে শান্ত করল যে আজ 
বরাতে কথাট1 তারা চিস্তা করুক। আগামীকাল সকালে এ বিষয়ে তারা 
কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। 

কিন্ত পরদিন সকাল হতে না হতেই দূর পাহাড় থেকে নেমে এল এক, 
ছুঃসাহদী নেকড়ে । এসে নগরপ্রাস্তে চরতে থাকা এক গকুর পালকে আক্রমণ 
করে একটি বড় ষড়কে বধ করল। এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে ভয় পেয়ে গেল 
আর্গনবাঁসীরা। এটি একটি কুলক্ষণ হিসাবে ধরে নিল তারা । তারা এর 
ব্যাখ্যা করে ঘলল এর অর্থ হলো এই গিলেনর-মর্দি'তার সিংহাসন না ছাড়ে 
তাহলে এ ছুঃসাছমী নেকড়ের মত দ্ানাউস গিলেনরকে বধ করে ভ্রার মিংহাসন 
দখল করে নেষে। দেবী এথেনই এ নেকড়ে হয়ে এসেছিলেমতাদের শিক্ষা 
দেবার জন্থা । 

এই ভেবে আর্গসবাসীরা তাদের রাজা গিলেনরকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য 
করল। অবাধে রাজ্য লাভ করল দানাউস। রাজ্য লাভ করে প্রথমেই সে 
এ্যাপোলোর এক মঙ্গির প্রতিষ্ঠা করল। সে মঙ্গিরের দেবতার নাম ছিল 
নেকড়ে এাঁপোলো। ক্রমে দানাউপ হয়ে উঠল এক শক্তিশালী রাঁজা। তার 
নামে গর্ব অনুভব করত আর্গসের লোকের! এবং নিজেদের দান্যান নামে 
অভিহিত করত । 

কিন্তু রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক মহাসমস্তায় পড়ল দানাউস। তখন 
দারুণ খর] চলছিল মারা রাজা জুড়ে । কোথাও জল নেই এক ফোটা । মাঠে 
ফসল নেই। এর একমান্তর কারণ 'ছলো পসেডনের বোষ। ক্রমে রাজোর 
অধিবাসীদের কাছ থেকে জানতে পারল দানাউম, নদীদেবত! ইনাকাস 
একবার আর্গন রাজ্য হেরার অধিকারে একথ| ঘোষণ1 করায় সমুত্রদেবতা 
পসেছন রোষপরব্শ হয়ে দেশের সব নধনদী শুকিয়ে দেন। 

যাই হোক, দানাউস তখন তার কন্াদের জল আনতে পাঠাল নগরের 
বাইরে আর বল্ল পসেডনের প্রার্থন। করে তাকে এ রাজ্যে প্রৃতিষিত করতেই 

' ছবে ঘেমন করে হোক । 

. স্বীনাউসের কন্তান্থা নগরগ্রান্তে গিছে একটি বনে সামনে পিষে হালি 
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ছলো। খাঁমাইযোন নাঁমে একটি মেয়ে বনের সামনে একটি হুন্দর হরিণ 
দেখতে পেয়ে সেটিকে তাড়া করল। হরিণের পিছু পিচ ছুটে বনের ভিতবে 
গিয়ে এক জায়গায় একটি তবঘুরেকে ঘাসের উপৃর শুয়ে থাকতে দেখল । 

, প্র্যামাইযোন তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল । কিন্ত হঠাৎ ভবঘুরেটা উঠেই 
এআমাইমোনকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করতে চাইল । কিন্তু 
এযামাইমোন তখন লমূত্রদেরতা' পসেভনকে ম্মরণ করে প্রাণপণ চিৎকার করতে 
পাঁগল। তখন তাঁর কাতর আহ্বানে তুষ্ট হয়ে পসেডন সশরীরে সেখানে 
£আবিভূতি হয়ে সেই ভবখুরেকে লক্ষ্য করে ভার হাত থেকে ভ্রিশৃলটি ছু'ড়ে দেন 
তবধুরেটা তখন পালিয়ে যেতে একটা পাহাড়ের গায়ে গিয়ে লাগে শ্্রিগৃপটা। 
পাহাড়টা কেপে ওঠে তাতে প্ররলভাবে । পসেভন এামাইমোনকে তৃণশয্ায় 
শয়ন করিয়ে সঙ্গম করেন তার সঙ্গে। তাঁর পরিচয় জেনে গ্যামাইমোনও খুশি 
হয়। তার পিতার আদেশের কথাটা মনে করে খুশির সঙ্গেই রাঁজী হয়েছিল মে 
এই সঙ্গমে । সঙ্গম শেষ হয়ে গেলে তাঁর দাঁবির কথাট! জানাল খ্যামাইমোন। 
বলল, তার বাবার আদেশ, যেমন করে হোক জল নিয়ে যেতে হবেই। তাছাড়া 
আপনাকেও তুষ্ট করে সদয় করে তুলতে হবে এ বাজোর প্রতি 

পসেভন বললেনঃ এ আর এমন বেশী কথ] কি? আমি তসদয় আছিই 
তোমাদের প্রতি। এখন এ যে পাহাড়ের গায়ে ব্রিশূল দেখছ এ ভ্রিগ্লটা নিয়ে 
এস | - | 

এযামাইমোন সেখানে গিয়ে ত্রিশৃলটা টেনে তুলতেই তিনটে মুখ থেকে 
"জলের ফোয়ারা ছুটতে লাগল । এযামাইমোন কাধসিছির সুসংবাদ নিয়ে, তার 
বোনদের নিয়ে ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে | তার নাম অহ্থসাঁরে সেই পাহাড়ের 

গা! থেকে উৎসারিত ঝর্ণাটির নাম হয় এামাইমোন | পরে সেই এামাইমোন 
ঝর্ণার মুখের কাছে হায়েড়া নামে এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের জন্ম হয়। অথচ তখন 
থেকে একটি প্রথ! গড়ে ওঠে, হায়েছ্ার প্রহ্রাবেষ্টিত সেই ঝর্ণার মুখ থেকে জল 
আনতে পারলে তবেই কোন নরঘাতক পাপাত্মা মৃক্ত হবে তার পাপ থেকে। 

এদিকে দানাউস রাজা ছেড়ে চলে যাওয়ায় অপমানিত বোধ করণ 
শ্এজিপতাস | তার প্রস্তাব না মেনে তাকে অপমানিত করেছে দানাউিস। সে 
তাই তার পুত্রদের আগসে পাঠাল দাঁনাউসের কাছে সেই প্রস্তাবটা নতুন করে 
তুলে ধরার জন্য । তারা গিয়ে সোজাহৃজি দানাউসকে বলল, তোমার কন্যাদের 
সঙ্গে আমাদের বিয়ে দাও । তোমার মতের পরিবর্তন করো | আমরা বিয়ে 
না করে ছাড়ব না। রর ৰ 

আসলে কিন্তু তারা কুমতরব নিয়েই এসেছিল । তাদের গোপন অভিনস্ধি 
ছিল বিয়ের রাতেই দানাইদস্দের সব মেরে ফ্েৰে'। | | 

দবানাউম এবারেও রাজী, হলে! না এ প্রস্তাবে! তখন এজিপ্তাসের ছেলের! 
 আর্গন অবয়োধ করল । . তাঁরা দৈস্যবামস্ত সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল । 
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 মহাবিপদে পড়ল দানাউল । কাছ নার কোন খল নাহ নি বা 
নগরবাসীরা তাদের প্রয়োজনীয় পর জল নগরপ্রান্তের ঝর্ণা থেকে আন্ত । কিন্তু 
নগর অবরুদ্ধ হওয়ায় কেউ জল আনতে বেরিয়ে ঘেতে পারল ন1!। -নাইয়ান্বরা! 
অব্য পরে নলকূপ আবিষ্কার করে শহরে জলের বাবস্থা করে, কিন্ত তখন তারা 
এর বাবার জানত না। ৃ 

তখন বাধ্য হয়ে দ্ানাউপ লন্ধি করে তার তাইপোদের ২ সজে। ব্ল্ল, দি 
তোমরা অবরোধ তুলে নাও তাহলে আমি তোমাদের দাবি মেনে নেব। 

এ কথায় অবরোধ তুলে নিল এজিপতাসের ছেলেরা ৷ দানাউস তার 
কথামত তার মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করল। তার কোন মেয়ে কোন ছেলেকে 

বিয়ে করবে তা বেছে দিল দানাউস। তারপর তার গোপন ষড়যন্ত্রের কথাটা 
গোপনে শিখিয়ে দিল তার মেয়েদের | 

তাদের বাবার আর্দেশমত প্রতিটি কন্তা! বিয়ের রাতেই তাদের স্বামীদের 
বুকে ছুরি মেরে তাদের হত্যা করে। একমাত্র, দেবী আর্তেমিসের নির্দেশে 
হাইপারমেন্রা নামে একটি মেয়ে তার স্বামী লিনসেউসকে হত্যা না করে ছেড়ে 
দ্িল। শুধু তাই নয় আলো! দেখিয়ে তার নিরাপদ্দে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থাও 
করে দিল। 

তদের মাথাগুলি কেটে লার্নাতে কবর দেওয়া হলো। তাদের মুণ্ডহীন 
ধড়গুলি সমাহিত করা হলো আর্গসে। এথেন ও হামিস দানাইদস্দের পাপ 
থেকে মুক্তি দিলেও মৃত্যুপুরীর দেবতারা! অভিশাপ দেন চিরকাল তাদের দূর 
থেকে.জল বয়ে আনতে হবে। 

হাইপারমেন্তা সত্যি সত্যিই  ভালবেসেছিল লিনসেউসকে ৷ শক্রপক্ষের 
ছেলেকে এইভাব ভালবেনে তাত প্রাণরক্ষা করার জন্য পরে তাদের আবার 
মিলন ঘটে 1” 

. এর্দিকে দানাইদস্দের স্বামীহত্যার পাপন্খালন হুবার সঙ্গে সঙ্গে দানাউস 
ভার কন্যাদের আবার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। সে তার কন্যাদের বিয়ের 
জন্য রাজপথে এক দৌড় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান 'করে। ঠিক হয় সেই 
প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হবে সে তার পছন্দমত তার এক কন্তাকে বিষে 
করবে। তারপর অন্থান্য সকল গ্রতিযোগীরা তাদের আপন আপন পছন্দমত 
কন্ঠাদের বিয়ে করবে । 

কিন্ত দানাউসের কন্াঁরা বিষের রাতে ভাগের নববিবাহিত ারীদের হত্যা! 
করেছে এই ধরনের কথা রটে যায় লারা শহরে । এ কথা শুনে সবাই ভয়, 
পেয়ে গিয়েছিল রলে,সেই প্রতিযোগিতায় বেশী গ্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেনি । 
ক্ষ যে কয়জন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে তাতে দানাউসের সব কন্তার 
বিয়ে হলো লা। ০০০০ দিন “আর এক জানিনা 
'ক্চ্টান করে: - . 
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বিজ রাত পার হয়ে ঘাওযাতেও যখন নব বিবাহিত হুবকথা কেউ তাদের 
দের হাতে নিহত হলো না তখন নত সবকরা উৎসাফিত হয়ে পরের 'ছিন 
প্রতিযোগিতায় অনেকেই যোগদান করল। এইভাবে দানাউদের স্ব্য লব 
মেয়েদের বিবাহ হয়ে গেল। | | 

এই বিয়ের ফলে ভাদের যে সব সস্তানসম্ততি হয় তাদের থেকে দান্তন 
নামে এক জাতির উত্তব হছয়। 

ওদিকে এজ্জিপতাম যখন দেখল তার ছেলেদের কেউ দানাউসের কাছ থেকে 
ফিরে এল না তখন পে নিজেই দানাউসের রাজ্য আর্গমে এসে উপস্থিত হলে] ।' 
এসেই সব কথা শুনে সে রাজপ্রাসাদে না গিয়ে পালিয়ে গেল ভয়ে । . 

লিনেউস হাইপারমেম্্ীকে বিয়ে করে আর্গসেই স্থথে শান্তিতে বসবাস 

করতে থাকে । কিছুকাল পরে সে দানাউসকে হত্যা! করে রাজ্যের শাসনভার 

গ্রহণ করে। প্রঙজ্গারাও বিশেষ বিঙ্ষু্ধ হয়নি তাতে। সে ইচ্ছা করলে 
দানাউসের অন্য সব ক্াদের হত্যা করে তার ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে 

পারত। কিন্ততা করেনি । 
এ্ামাইমোন নামে দানাউসের যে কন্তা হরিণ ধরতে গিয়ে বনের মধ্যে 

পসেডনের সঙ্গে সঙ্গম করে, সেই কন্যার গর্ভে পসেডনের রসে নপনিয়াস 
নামে এক পুত্রসস্তান হয়। এই নপনিয়াস তার নামে এই নগর পত্বন 
কৰে। 

ল্যাময়া 

বেলাসের একটি পরমাস্থন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল ল্যামিয়া।' 

মেয়ে মানুষ হয়েও লিবিয়ায় শাসনকার্ধ সে-ই পরিচালন! করত । লামিয়া কিন্ত, 

কোন মর্তামানবকে বিয়ে করেনি । সে দেবরাজ জিয়াসকে ভালবানত এবং মনে: 

মনে তীকেই পতিত্বে বরণ করে । তাঁর এই ভালবাসার প্রতিদান স্বপ্নূপ জিগ্সাস 

তাকে এক অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন। সে তার নিজের চোখছুটি ইচ্ছামত 
উপড়ে আবার তা ঠিকমত বসিয়ে দিতে পারত । 

জিয়াসের ওরসজাত অনেকগুলি সন্তান তার গর্ভে ধারপ করে ল্যামিয়! ।' 

কিন্ত একমাজজ ক্ষাইল্যা ছাড়! আর কোন সন্তান বাচতে পারেনি । কারণ তার" 

প্রতি জিয়াসের অবৈধ, আসক্কির জন্য ঈর্বা বৌধ করতেন জিয্লানপত্থী হেয়, 
এবং সেই ঈর্াবশতঃ একমাজ ক্ষাইল্যা ছাড়া 'ল্যামিয়ার অন্য টাস্নিটাডি। 
জন্মের পরই ব্ধ করেন হের! । 

' আপন সভ্ভানদের এইতাবে অকালে হার নিষ্ঠুর তির হয়ে সা, 
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ল্যামিয়া 1 কিন্তু হেবার উপর কোন প্রতিশোধ নিতে না পেরে, লে হাথ 
পেলেই তার সন্তানকে বধ করত | . 

পরে ল্যামিয়! নাকি বিকৃতমনা হয়ে যাঁয়। সে এম্পাসীদের ₹ দলে ৭ 
যায়। সে তখন কোন যুবকপথিককে একা পেলেই তাকে ছলনার সারা, 
'ভুলিয়ে তার কপট প্রেমের দ্বারা বশীভূত করে তার শধ্যাপঙ্গিলী হত এবং সে 
ঘুমিয়ে পড়লেই তার দেছের সব বক্ত শোঁষণ করে তাকে হত্যা করত | : 

ল্যামিয় শবটির অর্থ হলো! ব্যতিচারিণী নারী। তথু ল্যামিয়াকে নাঁকি 
দেরী হিসাবে অনেকে পৃজা করত । তার মঙ্গিরের পুরোহিত বা পুজারিনীরা 
'দৈধবাণী বলার সময় এক রাক্ষপীর মুখোন পরত, কারণ ল্যামিয়ার মুখটা 
রাক্ষপীর মতই বিকৃত হয়ে যায় । 

লেডা 

অনেক বলে, দেবরাজ জিয়াস নাকি প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাক্ী অপদেবী 
“নেমেপিসের প্রেমে পড়ে যাঁন। কিন্ত নেমেসিস জিয়াসের ছাতে ধরা ন! দিয়ে 
জলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু জিয়াসও তার পিছু নিয়ে তরঙ্গমালা অতিক্রম 
কবে তাকে ধরতে যান। 

নেমেসিল তখন সমুদ্রের জল থেকে কুলে উঠে গিয়ে বিভিন্ন জন্তর আকার 
ধরে । জিয়াও তাকে পাবার জন্য অনুরূপ জন্তর আকার ধারণ করেন। 

অবশেষে নেমেসিস একটি বনহুংসীর রূপ ধারণ করে বাতামে উড়ে বেড়াতে 
থাকে'। কিন্তু জিয়াসও. তখন এক বনহংসে বূপাস্তরিত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম 
করেন। ফলে একটি ভিদ্ব প্রসব করে নেমেসিস। নেমেসিস তখন পার্টাতে 
“চলে যায় । 

ম্পার্টার রাজা ছিল তখন টিগারিয়াস। টিগারিয়াসের স্ত্রী রাণী লেড। 
একদিন একটি জলাশয়ের ধাবে অদ্ভুত একটি ডিম দেখতে পেয়ে তা প্রামাদে 
নিয়ে এসে একটি সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে । ক্রমে সেই ডিম থেকে একটি 
শিশুকন্যা! প্রশ্থত হয় । সেই কন্তাই হলো হেলেন যার থেকে পরবর্তী কালে 
য়যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। 

আবার অনেকে বলে টাদ থেকে একবার একটি ডিম সমূদ্রের জলে পড়ে 
যাঁয়। পরে জেলেরা'সেই ভিমটি পেয়ে কুলে নিয়ে আদে। কপোতরা সেই 
ভিটিকে তা দিছে তার থেকে একটি বাচচা বার করে | সেই বাচ্চাই কালক্রমে 

:সিদ্ধিয়ায় চঙ্ছদেবী হিসাবে পুজিত হয় । . 
.০এআবার অনেকে বলে, জিত্বাস যখন বনছুংসের রূপ ধরবে .নেষেসিনেক . পিছু 
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পিছু টিকে তাড়া করে নিয্পে বেড়াচ্ছিলেন তখন একটি ঈগল পাখি বনহংল- 

রূদী দ্রিয়ানকে ধরতে জীসে। ছিয়াস তখন নেসেসিষের কোলের ভিতর গিয়ে 
আশ্রয় নেন এবং সেই স্থুযোঁগে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম কবেন। তার ফলে নেখেদিস 

একটি ডিম প্রসব করে। পরে ম্গার্টার বাজ! চটিগারাস পত্বী লে! যখন 
একদিন পা! ছুটি ফাক করে বসেছিল এক জায়গায় হাতিম তখন লেই ভিমটি তার 
কোলের মধ্যে ফেলে দেয় । সেই ডিম থেকেই ছেলেনের জন্ম হুয়। 

কিন্তু এই মত ছুটির কোনটিই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি ব্যাপকভাবে । এ 
বিষয়ে সবচেয়ে বেনী প্রচলিত যে কাছিনী তা ছলো৷ এই যে জিয়াদ নেমেপিস 

নয়, লেডার সঙ্গেই একদিন ইউরোতাস নদীর ধারে বনহংসের রূপ ধকে 

সহবাস কবেন এবং তার ফলে লেডা ষে ভিশ্ব গ্রসব করে তার থেকেই হেলেন, 

ক্যাস্টব ও পলিডিউসেসেব জন্ম হয়। সেই বাঁতে আবাব টিগারাঁসও সহবাস 

কবে তার স্ত্রী লেডার সঙ্গে । তাই কার গরমে কোন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ 

কবে লেডার গর্ভে তা ঠিক করে বলা যায় না। অনেকে বলে, লেডা ছুটি ডিম 
প্রসব করে। প্রথম ডিম থেকে হেলেন ও তার ছুই ভাই ক্যা১র ও পলিডি- 
উসেসএর জন্ম হয় । আর ছিতীয় ডিম থেকে ক্লাইতেমেম্ত্রার জন্ম হয। 

আবার কেউ কেউ বলে? শুধু হেলেন জিযাসেব কন্যা । আব ক্যাস্টর ও 

পলিডিউসেস টিগারাসের সন্তান । আবার কেউ কেউ বলে শুধু হেলেন নয়, 

হেলেন ও পলিডিউমেন জিয়াসের আর ক্যাসণ ও ক্লাইতেমেস্ত্রা টিগারাসের 

গুরসজাত সন্ত(ন | 

এই লেডাই পরে নেমেসিলে পবিণত হয় । 

প্রাচীন গ্রীকপুবাণে নেমেসিসকে এক জণপরীরূপিণী চঞ্জদেখী হিসাবে 
করনা করা হয। প্রথমে ন|কি এই নেমেসিসই দেববাজ গিয়াসের প্রেমে 

পরভে। কিন্ত জিযাস তাব সে প্রেমেব ভাকে সাডা না দেওয়ায় নেমেসিস 

ধরার জদ্ত তাঁকে তাডা কবে নিযে ব্ডোয়। এবং খডগোৌস, মাছ, মৌমাছি 
ও পাখির বূপ ধারণ কবে জিয়াসকে তার শয্যাশঙ্শী করে তোলার জন্য । 
পণ্ডিতবা বলেন তখন মাতৃতান্ত্রিক সাজ ছিল বলে প্রেমের ব্যাপারে মেয়েরাই 
অগ্রণী ছিল এবং তাঁরাই তার্দেব মনোমত পুরুষকে ধনার জন্য পুরুষদের ভাড়া 
কবে নিয়ে বেভাত। কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাঁজ কালক্রমে পিতৃতান্তিক মাজে 

পরিণত হওয়া তখন জিয়াস নেমেসিসকে ধরার জন্য তাকে তাডা করে 

নিয়ে যান। 

ইঞ্সিয়ন 

ল্যাঁপিখের বাঁজা ফ্লেগিয়ার পুত্র ইন্সিয়ন ঈয়োনেউসের কন্যা দিয়াকে 
ভালবেসে বিয়ে করতে চায়। ঈয়োনেউস প্রথমে ই্জিয়নের প্রস্তাবে রাজী ছয় 
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নি). হর ইজ কলরাপক্্রক নেক বাসী উপহার দিতে চাইলে ঈদ 
শেষে রাজী হয় অনিচ্ছা সবেও। তবে কখন তার কন্ধার বিশে চা কারণ: 
কিছু বলেনি । রর 

ইঞ্জিন তখন বিয়ের দিন ধার্য করার জন্য তার প্রাসাদে এক পাছা 
আয়োজন করে এবং তাতে ঈয়োনেউসকে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু ইন্ডিয়নের 
'ভয় ছিল শেষ পর্যস্ত ঈয়োনেউদ হয়ত তার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে না । মে 

তাই কৌশলে ঈয়োৌনেউসকে হত্যা করার জন্য এক ফড়যন্ত্রকরে। ঈয়োনেউন 
যে পথে এসে তার প্রাসাদে ঢুকবে সেই পথে একটা খাল কেটে রাখে ইক্মিয়ন | 
"তারপর সেই খালের মধো এক অগ্রিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাখে । কিন্তু পথের মাঝে 
'সেই কাটা খালটির উপর এমনভাবে ঢাকা দিয়ে রাখে যাতে উপর থেকে তা 
'বোঝা না যায়। 

ঈয়োনেউস প্রাসাদে ঢোকার আগেই মেইখানে পড়ে গিয়ে আগুনে পুড়ে 
মারা যায়। 

ইল্সিয়নের এই কাজটাকে অন্তান্যি দেবতান্বা এক জঘন্য অপরাধ ও পাপ 
বগে মনে করলেও জিয়া এটা অন্য চোখে দেখেন। তিনি বলেন ইলিয্লন 
এক্ষেত্রে যা করেছে তা প্রেমের জন্য করেছে। সুতরাং তিনি তাঁর পাপ 
্থালন কবে দেন এবং মেইদিনই তার ভোজনভাতেও যোগদান করেন । 

কিন্ত ইকিয়ন এমনই অরুতজ্ঞ ছিল যে জিয়াসের এই উপকারের কথা সে 
অবিলম্বে ভুলে যায় । সে জিয়াসপত্বী হ্রার প্রতি কামাসক্ত হয়ে ওঠে সহসা । 
ইঞ্টিয়ন ভেবেছিল জিয়াস তার শ্ত্রীর প্রতি মোটেই বিশ্বস্ত নন. এবং প্রায়ই. 
বিভিন্ন নারীকে ছলে বলে কৌশলে ধর্ষণ করে বেড়ান। তাই হ্রোঁর কাছে 
গিয়ে সে সঙ্গম প্রার্থনা করলে ছেরা হয়ত সহজেই রাঁজী হয়ে যাবে। কিন্ত 
ইঞ্সিয়ন জানত ন! হেরা প্রেমের দিক থেকে খুবই বিশ্বস্ত দেবী ছিলেন । জিয়াস 
শত অবিশ্বস্ততার পরিচয় দিলেও তিনি কোনদিন অহ্য কোণ পুরুষের কথা 
কল্পনাও করেননি । 

যাই হোক, সর্বজ্ঞ জিয়াল ইন্জিয়নের মনের কথা জানতে পারেন । তখন 
তিনি হেরাকে একখণ্ড মেঘে রূপান্তরিত করেন । কিন্ত পানপ্রমত্ত ইন্সিয়ন 
'সেই মেঘখণ্ডের সঙজেই সঙ্গম করে তার কামপ্রবৃতি চরিতার্থ করে। সে যখন 
এই কাজে নিযুক্ত ছিল তখন সহুদা সেখানে জিয়াম গিয়ে উপস্থিত হন । 

. ছিয়াস তখন হার্নিসকে হুকুম দেন, ওকে নির্মমভাবে বেআীঘাত করো । 
যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বলে; 'উপকাকীর প্রতি সম্মান দেখানো উচিত' ততক্ষণ 
'ভ্তাকে যেন ছাড়া না হয়। | 

তারপর তাকে একটি আগুনের চাকার সঙ্গে বেঁধে রাখ! হয়। 
কিন্ত মেঘসূপিনী, নকপ হেরার নাম নেওয়!. নেফিলে এবং ইঞ্জিনের 
সঙ্গমের ফলে তার মধ্যেও গর্ভনঞ্চার হয় এবং যথাসময়ে সেপ্টর নামে. এর 
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পরার গ্রসব করে নেফিলে। এই নট ছে বড় য়ে মাগনেসিার 
নার াারারো ভাসা 

, -ষ্ষ্সিয়ন কথার অর্থ হলো! শক্কি। 

1সাঁসফাস 

ঈয়োলাসের পুজজ সিসিফাস আটলালের কন্যা মেরোপকে বিষ্নে করে। এই 
বিয়ের ফলে তাঁদের তিনটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। তাদের নাম হলো শ্নকাম, 
ওপিতিযন আর সাইনন। মিসিফাসের একমাত্র জীবিকার উপাদাগ ছিল 
এক গবাদি পত্র পাল। কোরিনথ, প্রণালীতে সে এই পশুর পাঁল নিয়ে বাম 
করত । 

পিসিফাসের বাঁড়ির কাছে অটোলিকাঁপ নামে আর একজন পশুপালক 

ছিল্ল। অটোলিকাস আর ফিপামন ছিল শিয়পনের ছুটি যমজ পুত্র । অথচ তারা 
ুঙ্জনের কেউই শিয়নকে তাদের পিতা বলে স্বীকার করত না। অটোলিকাম 
বলল সে হচ্ছে হার্জিসের ওরসজাত সস্তান আর তার ভাই ফিলামন বলল 
সে গ্যাপোলোর ওরসজাত সম্ভান। 

অটোলিকামও পশুর পাঁপ চরাত মাঠে। কিন্তু মে বড় চোর ছিল। 

হাত্সিস নাকি তাকে এক অদ্ভুত বিষ্তা শিখিয়ে দেন ঘা তার চুরিবিষ্ঠায় বিশেষ 
কাজে লাগে। সে কৌন পশু চুরি করেই ভার গায়ের রং পাণ্টে দিতে পারত। 
আবার সেই অপহৃত পশ্তর শিং থাকলে তা অনৃশ্ত করে দিত, আর শিং না 
খাকলে শিং গজিয়ে দিতে পারত। 

অটোলিকাস প্রায় দিনই সিসিফাসের শরু বাঁ ভেড়া চুরি করত। 

পিসিফান তা ঘুঝতে পারলেও ধরতে পারত না অটোলিকাসকে। একরিন 
দিসিফাস অটোলিকাঁসকে ধরার জন্য তার সব পণ্তগুলির পায়ের চ্ষরের তলান্গ 

এস) এন অক্ষরছুটি থোদাই করে দিল। 
এই ধরনের নাম লেখা মিমিফাঁসের কয়েকটি পণ্ড সেইদিন রাতেই চুরি করল 

অটোলিকান। পরদিন সকালেই কয়েকজন প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে 

অটোলিকামের পশ্ুশালায় ঢুকে পায়ের তলা পরীক্ষা করে দেখল ফিসিফাল। 

* সবাই দেখল সিনিফাসের কথাই ঠিক। তখন প্রতিবেশীরা বাড়ির বাইরে 

থেকে গালাগালি করতে লাগল অটোলিকাসকে । 

বাঁড়ির সামনে ঘখন এইভাবে দাকন গোলমাল চলছিল তখন নিনিফাস 

বাঁড়ির ভিতর ঢুকে অটোলিকাসের মেয়ে এযার্টিরীয়ার সঙ্গে সহবাঁস করে 
সকলের অলক্ষো। পরে এই কন্তার নানার 
ফলে ওতেমিয়াসের জন্স হয়। 



৩২ গ্রীকপুরাণ কথা 

এমন সময় খেসালির রাজ! ঈয়োলান মারা ঘান্স। তখন সলমনেউস 
খেসালির সিংহালন জোর করে দখল করে। অথচ সে সিংহাশনের বৈধ 
উত্তরাধিকারী হলে! লিসিফাস। 

সিসিফাস তখন ডেলফির মনরে গিয়ে গগন করল। দৈবনাদীতে বলল 
তোঁমার ভাঁইঝির ছেলের! তোমার ক্ষতি করবে । 

যে সলমনেউনস তার পিতৃলিংহাসন জোর করে দখল করে সেই 

সলমনেউসের কন্যা টাইরোকে ভালবাসার ভান করে ধর্ষণ করে সিসিফাস। 

পরে টাইরো জানতে পারে সিমিফাস তাকে ভালবানদে না, তার বাবার উপর 
প্রতিশোধ নেবার জগ্ঠই তার সঙ্গে সঙ্গম করে। এই কথ! জানতে পারার 
সঙ্গে সঙ্গে সিসিফাসের ওরসজাত তার ছুটি সম্তভানকে হত্যা করে টাইরো। 
সিসিফাস তখন তার ছুটি পুত্রের যৃতদেহছটি বাঁজাবে নিয়ে গিয়ে লকলের 
সামনে বলে সপমনেউস তার সন্তানদের বধ কবেছে। এইভাবে হত্যার 
অপরাধে সলমনেউসকে থেসালি রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে সিসিফাম এবং 
থেসালির সিংহাঁসনে প্রতিঠিত করে নিজেকে । 

এ ছাঁডা এফা ইরা নামে আর একটি রাজ্য স্বাপন করে সিসিফাঁস। পরে 
এ রাজোর নাম হয় কোবিনথ,। 

দেবরাজ জিয়াসপ একবার নদীদেবতা এসোপাসের কন্যা এজিনাকে হরণ 
করে নিয়ে যান । এজোপান তখন কন্যার খোঁজে কোরিনথে এসে হাঁজির 
হয়। সিসিফাস ব্যাপাবটা জানত । কিন্ধ এসোঁপাসকে কিছু বলল না। 
পবে একটা শর্ত আবোপ করল এসোপামের উপর। সেই শর্ত অন্গসারে 

এলোপস যখন কোবিনথ্ রাজ্যে এযাফ্রোদিতের মন্দিরে জল সববরাহেব জন্য 
এক চিরস্থয়ী ঝর্ণার ব্যবস্থা হয় তখন সে এজিনার কথা সব খুলে বলে 
তাকে । ্ 

এসোপাঁপ তখন জিয়াসেব উপব তাঁর কন্তাহুরণের জন্য গ্রতিশোধ নেবার 
সংকল্প করে। কিন্তু কৌশলে জিয়াঁস এডিয়ে যান। জিয়াসের সব রাগ তখন 
দিসিফাসের উপর গিয়ে পড়ে। কারণ সিসিফাসই তাঁব গোঁপন অপকর্ষের 
কথা এসোপাসকে সব বলে দেয়। জিয়াঁস তার ভাই নরকের রাজা হেডস্কে 
হুকুম দেন সে যেন সিসিফাসকে তার্ডারাসে নিয়ে গিয়ে এর জন্য উপযুক্ত 
শান্তি দেয়। 

কিন্তু ছেডস্ সিসিফাসকে নরকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য নিজে তার বাড়িতে 
এলে কৌশলে তাকে বন্দী করে সিসিফাস। হেডস্ দিসিফাসের হাতে লাগাবার 
জন্য লোহার হাতকড়া নিয়ে আসে । হাতকড়াটা সিসিফাসের হাতে দিয়ে বলল, 
এইট] পরে নাও । 

সিসিফাস বলল, আমি কেমন করে পরতে হয় জানি না। তা আপনি 
গবেখিয়ে দিন । 



শ্রীবপুরাগ রখ ৩২১ 

হেন্তস্ তখন: ছাতিকড়াটা, একবার নিজের হাতে পরতেই সঙ্গে সঙ্গে ভাকে 
-কন্দী করে বাড়ির এক . রুদ্ধ ঘরে তাকে তরে রেখে ছিল। সিদিফাস কয়েক 
দিনের জন বন্দী.করে রাখে হেতস্কে । 

এদিকে হ্মৃত্যুপুরীর রাজ! সেখানে ন! থাকার মরতে ও পাতালে হুলসকুল পড়ে 
চেল । হেভস্ মৃতুাপুরীতে ন! থাকায় মর্ত্যে কোন লোক ময়তে পারল. না । 
এন. কি যাদের মাথা কাটা যাচ্ছিল, বা যুদ্ধে যার! মারাত্মকভাবে আহত 
হচ্ছিল তার] মরতে না| পাওয়ার যঙ্জরণায় অনবরত আর্তনাদ করছিল। এতে 
এযারেস বেশ মুষ্ষিলে পড়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের দেবতা । কোন যুদ্ধে 
কোন পক্ষের কোন লোক ন! মরায় যুদ্ধে চূড়াস্ত জয় পরাজয় হচ্ছিল না 
কোন পক্ষে । 

অবশেষে এযারেস ম্ৃত্যুপুত্ীতে গিয়ে হেডন্কে না পেয়ে সব কথা শুনে 
সিসিফাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন । তিনি হেডস্কে মুক্ত করে 
সিসিফাঁসকে হেডস্এর হাতে তুলে দিলেন । 

এতেও দমল না দিসিফাস। ন্ৃত্যুব আগে সিসিফাস তার শ্ত্রী মেরোপকে 
বলল, আমি মারা গেলেও আমাকে কবর দেবে না। 

মৃত্যুর পর হেভস্এর প্রাসাদে গিয়ে বাণী পা্সিফোনেকে বলল, আমাকে 
এখনে! কবর দেওয়া হয়নি । হতরাং আমাকে এই মৃত্যুপুরীতে আনার কারো 
কোন অধিকার নেই । আমি স্টাইক্স নদী পার হয়ে মর্তো চলে যাব। পরে 
আবার আমি এখানে আসব । 

কিন্ত সিসিফাস একবার মর্তে্য ফিরেই তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। সে 
আর মৃত্যুপুরীতে ফিরে গেল না। তখন হেভস্ হার্সিসকে ডেকে আনাল। 
হার্জিস এসে আবার সিসিফাসকে ধরে আনল মৃত্যুপুরীর তার্ভারাসে। 
সিসিফাসের পাপ অনেক । মৃত্যুপুরীতে যাওয়ার পরই বিচার শুরু হলো! 

তার। প্রথম কথাঃ সে সলমেনেউনকে মেরে আহত করে, জিয়াসের গোপন 
কথা বলে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা! করে তাঁর সে । তার উপর প্রায়ই মে চু 
ডাকাতি করত। তা ছাড়া অনেক নিরীহ পথিককে অকারণে হত্যা করত মে। 

এই সব পাপকর্মের ফলে ম্বত্যুপুরীর বিচারকরা! এমন শান্তি দান করল 
দিসিফাঁসকে যে শাস্তি এক দৃষ্টাস্তত্ঘরপ ও ন্মরণীয় হয়ে থাকবে । বিচারকরা 
দিসিফাসকে একটি বড় পাথর দেখিয়ে বলল, এসোপাসের কাছ থেকে পালিয়ে 
যাবার সময় জিয়া নিজেকে সম আয়তন পাখবখণ্ডে পরিণত করেন। তুমি 
পাথরটা! এ পাহাড়টার চূড়ায় তুলে নিয়ে যাবে। পাঁথরটা চূড়ার উপরে 
তুলতে পারলেই তোমার শাস্তির অবসান ঘটবে । 

কিস্কু সে শাস্তির অবসান ঘটেনি সিসিফাসের। যতবারই সিসিফাস বিরাট 
পাখরটাকে কাধে করে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি উঠে পড়েছে ততবারই 
পুরাণ--২১ 
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পাখরটার তার সহ করতে ন! পেরে ছেড়ে দিয়েছে পাখরটাকে আৰ পাখ্রটা! 
গড়িয়ে পড়েছে একেবারে পাহাড়ের তলায় । তখন তাকে নতুন করে আবার 
পাখরটাকে কাধে করে ওঠা শুক করতে হয়েছে। এইভাবে বারবার একই কা 
করতে করতে ঘর্মাক্জ কলেবর হয়ে উঠেছে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । 
তার মাথার উপর ধুলোর মেঘ জমে উঠেছে। ক্লাস্ত ও অবসন্ন হয়ে উঠেছে তার 
দেহ। তবু বার বার সেই প্রকাণ্ড পাথরটাঁকে কাধে নিযে উঠতে হয়েছে তাকে 
একই পাহাড়ের চুড়ার়। আবার পরক্ষণেই নামতে হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে 
তার লব শ্রম । 

কিন্তু মর্ভাতূমিতে সিসিফাসের সমাধিটা কোথায় তা কেউ বলতে পারে না। 

সলমনেউস 

ঈয়োলাম ও এনারেতের পুক্র সলমন্উেস একসময় থেসালিতে রাজত্ব করত। 
পরে সে এলিসের পূর্ব দিকে ঈয়োনিয়াম রাজ্য স্থাপন করে। এযালফেলিসের 
উপনদী এনিপিয়াসের উৎসমুখে মলমনেউসকে তার প্রজারা দ্বণার চোখে 
দেখত। সে ছিল বড় অহঙ্কারী । দে কোন দেবতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত না। 
সে এত উদ্ধত হয়ে উঠেছিল যে কেউ জিয়াসের নামে কোন পৃজ। দিলে বা 
কোন কিছু উৎসর্গ করলে সে মন্দিরের বেদী থেকে তা তুলে নিত। এমন কি 
দৃম্তের সঙ্গে ঘোষণা করত সে নিজেই জিয়াস। জিয়াসের অনুকরণ করে সে 
মলমনিয়। শহরের রাজপথ দিয়ে তার রথের পিছনে পিতলের বড় বড় দণ্ড বেধে 
নিয়ে ঘুবত এবং বলত ওগুলো! ওর বজ্র । শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে সে রাতের 
অন্ধকারে উধ্বশৃন্যে জ্বলস্ত মশাল ফেলে দিয়ে বলত ওগুলো বজ্র বিছ্যুৎ। 
অনেক সময় সেই জ্বলন্ত মশালের আগুনে তার অনেক প্রজার প্রাণ ও ঘর 
বাঁড়ি পুড়ে যেত। 

স্ব্গলোঁক থেকে সলমনেউসের এই অমানবিক ওউদ্ধতোর নিদর্শনগুলি দব 
অবলোকন করলেন জিয়াম। কিন্তু তার ওুদ্ধত্য দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় আর 
নীরব দর্শক হিসাবে বসে থাকতে পারলেন না ভিনি। তাই একদিন তার 
ক্রোধের আতিশয্য দমন করতে না পেরে একটি সত্যিকারের বঙ্জ সলমনেউসের 
উপর নিক্ষেপ করলেন জিয়া । বজ্াধিপতি দেবরাজ জিয়াসকে হেয় জান করে 
বজের প্রকৃত মর্ম বুঝতে ন1 পেরে ভা নিষ্বে খেলা করে এসেছে সলমনেউস দিনের 
পর দিন সেই বজ্ধেপ প্রকৃত মর্ম আজ ছাড়ে হাঁড়ে বুঝিন্ধে দিলেন জিয্ান | 
লে বঙ্জের আগুনে শুধু সলমনেউস নিজে নয়, তার রথ ও অশ্বসমেত গোটা 
সলমনিয়া শহরটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। 
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যায় সলদনেউসেব স্ত্রী আলফিভাইস একটি হুারী বন্তা শ্রলব কবেই মাঝ! 
ভার দ্বামীর মৃত্যুর অনেক আগেই । মেক্সেটির নাম ছিল টাইবো। মা সারা 
ঘাওযার পরু তার বিমাতার কাছে মানুধ হতে থাকে টাইরো। ফিন্তসে তার 
গর্তে সিনিফাসের দ্বারা উৎপর সন্তানভুটিকে হত্যা করার অপরাধে খেগালি 
সা ওঠে তার 

| 
এই সময় নর্দীদেবতা এনিপিয়াসের প্রেমে পড়ে টাইরো । সে তাঁকে 

পাবার জন্য বারবার নদীর ধারে নির্জনে গিয়ে বসে থাকত। কিস্তৃতার 

ভালবাসার ডাকে কোনদ্দিন সাড়া দেয়নি এনিপিয়াস ; শুধু সেটা একটা মিষ্টি 
কৌতুক ছিসাবে উপভোগ করত দূর থেকে । 

টাইরোর এই অসহায় অবস্থার পূর্ণ হুষোগ নিলেন সমূত্রদেবতা পসেডন। 
তিনি একদিন নদীদ্দেবতা এনিপিক্লাসের ছন্মরূপ ধারণ কবে সশরীরে এসে 
নদীতীরে টাইরোর সামনে দ্রাড়ালেন। টাইরোর মনে হলে! হাতের মূঠোর 
মধ্যে আকাশের চাদ এসে যেন ধরা দিয়েছে । 

এনিপিয়াসরূপী পসেডন তখন টাইরোকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেড়াতে 
এনিপিয়াস আর এযালফিয়ান নদীর গোহনার কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে 
গিয়ে পসে্ন কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন টাইরোকে । তারপর পর্বতপ্রমাণ 
এক ঢেউ এসে টাইরোর উপর দিয়ে বয়ে গেল। পসেডন তখন ঘুমস্ত টাইরোর 
সঙ্গে অবাধে সঙ্গম করলেন দীর্ঘক্ষণ ধরে । তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেলে টাইনো! 
দেখল তার সর্বাঙ্গে রতি চিহ্ন ফুটে রয়েছে । বেশ ঘুঝতে পারল যে তাকে এখানে 
ভুলিয়ে এনে তার ঘৃমস্ত অবস্থায় সহবাস করেছে তার সঙ্গে সে এনিপিয়াস নয়। 
ঘুঝল কেউ নিশ্চয় ছলনা সাহায্য প্রতারণা করেছে তার লজ । এমন সময় 
পসেডন সমুদ্রুতরজের উপর থেকে কলহান্তে বলতে লাগলেন, আমি সমূদ্রদেবতা 
পসেডন সঙ্গম করেছি তোমার লঙ্গে । আমি তাতে তৃপ্ত হয়েছি_-এটা তোমার 
সৌভাগ্য ভাববে । আমার এই তৃষ্থির পারিতো'ধিকন্থরূপ তুমি যথাসমস্বে 
পাবে ছুটি যমজ সম্ভান। তোমার সে সস্ভানের জনক হিসাবে তোমার 
ভালবাসার লোক এ নদীদেবতার থেকে অনেক বেশী যোগ্য । 

প্রসব না হওয়া পর্যস্ত কথাটা গোপন রাখল টাইরো। তারপর যথাসময়ে 
একসঙ্গে ছুটি যমজ সন্তান প্রসব করল। কিন্ত তার বিমাতার ভয়ে নবজাত 
সন্তান ছুটিকে এক পাহাড়ের উপর রেখে এল। সেখানে এক অশ্বপালক 
সন্তানছটি দেখে কক্ুণাবশতঃ বাড়ি নিয়ে গেল । সেখানে তার স্ত্রী সম্তানছুটিকে 
পাঁপন করতে লাগল। তারা একটি সন্তানের নাম রাখল পেলিয়াম আন 
একটি সন্তানের নাম রাখল নেলেউস। পেলিয়াঁসকে এক ঘোটকীর দুধ দিয়ে 
আব নেলেউসকে এক কুন্ধুরীর ছুধ খাইয়ে মাহৃয করতে লাগল অন্থপালকেনর 

ন্রী। অনেকে আবার বলে, টাইবে| নাকি তাত যমজ সন্তানছুটিকে. ওক কাঠের 
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একটি তেলায় করে এনিপি্জাপ নদীর গলে ভাঙ্গিয়ে দেয়। তীর একমদ 
ছ্বেখে তাদের উদ্ধার করে মানুষ করে 

মাই হোক, তান বড় হযে ভাবের মার নাম জানত পেরে ভারে 
মাকে খুঁজেবার করে॥ লিভারে! তাদের মার উপর, অনেক আ্ত্যাঁচাত: করে, 
বলে সিষ্ভারোর উপর সেই সব খভ্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বন্ধপরিকর 

হয়ে ওঠে তারা । সিডারোও সেকথা ঘুঝতে পেরে তাদের ভয়ে ছেরার মন্দিরে 
গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্ত পেলিয়্াঘ সেই মন্দিরে গিয়ে সিভারোকে আঘাত 
করে হে্রাকে ক্ষুন্ধ করে তোলে তার প্রতি। 

পনে টাইবে! আবার গ্রেহনস্ নামে তার এক কাকাকে বিয়ে করে এবং 
ঈসন নামে এক পুত্রের জন্ম হয় সে বিয়ের ফলে। এই ঈসনের ওউরসেই পরে 
জেসন নামে এক বীরপুজের জন্ম হয়। ঈলন পেলিয়ান্ ও নেলেউসকেও তার 
সস্ভতান হিসাবে গ্রহণ কৰে । সে আওলাসে এক রাজ্য স্থাপন করে। 

কিন্ত গ্রেনসের মৃত্যুর পর আওলাস রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে ছুই ভাইএর 
মধ্যে ঝগড়া করতে থাকে ৷ পেলিয়াস নেলেউসকে রাজা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে 

নিজে সিংহাসনে বসে। ঈমনকে বন্দী করে রাখে কারাগারে । নেলেউস 
আবার পরে একিয়ানদের সাহায্যে পাইলাম নামে এক নগর পত্তন করে 
খ্যাতি লাভ করে। তারপর নেলেউস ক্লোতিসকে বিয়ে করে। তাদের 
বারোটি সম্ভান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু নেস্টর ছাড়া আর সব সস্তান ঘটনাক্রমে 
ছ্রোকলস্-এর ছারা নিহত হয়। 

এযথামাপ 

সিসিফাসের ভাই এাথামাস বীয়োতিয়ায় রাজত্ব করত। হেরার আদেশে 

নেফেলি নামে প্রেতিনীকে বিয়ে করে সে। এই প্রেতিনী দেবরাজ জিয়াসের 

হার হষ্ট হয়। নেফেলির গর্ভে খ্যাথামানের ওরনে ফ্রিক্সমাস ও নলিউকল 

নামে ছুটি পুঙ্জ এবং হেলি নামে একটি কন্তার জন্ম হয়। 
নেফেলি নিজেকে জিয়াসের কন্যা বলে মনে ভাবত এবং প্রায়ই অলিম্পিয়ায় 

শিয়্ে ঘুরে বেড়াত। নিজেকে সব সমক্স দেবকগ্তা ভাবায় এাথামাসকে দ্বণা 
করত সে। গ্যাথামাসকে অস্তরের মজে ভালবাসতে পারেনি কোনহিন। 
স্রীর কাছে কোন ভালবাস না পেয়ে এ্যাথামাস পরে ক্যাডমাসের কন্ধা 
ইনোকে ভালবাসতে থাকে । 
একদিন ইনো। তার ল্যাপিখিয়াম পাহায়ের নির্জন পীনাদে এনে তোনে 

এাথামানূকে |. যেখানে স্বামীন্ীর মতই বাম করতে থাকে তারা । তার লগে 



শ্রীকপুরাপ কথা আক. 

খহধাণের তম জ্যাথানাদের কট পাস আহ করে। তে নাম হলো 
লাকাস জার দেনিসার্তেস। 

ক্রমে নেফেলি জানতে পাঁবে কথাটা । তাই পরি অধিখন্ত হে আাধামার 
তার একজন সপত্বী এনে ল্যাপিসথিয়ামের প্রাসাে তাকে রেখেছে-_শরকখাটা 
হেরাকে গিয়ে জানাল নেফেলি। বলল, খ্যাথামাস তাকে এর দ্বারা অপমান 
রা আমি এ গ্রাসাদের বিশ্বস্ত ভূত্যদের কাছ থেকে জানতে পেছেছি 
কথাটা । 

হেরা নব কথ! শুনে নেফিলের পক্ষ অবলম্বন করলেন। তিনি সজে সঙ্গে 
শপথ করলেন, এাঁখামাসের উপর এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে কখনই 
ছাড়ব না আমি । এ্যাথায়াস ও তার বংশকে ধবংল করে তবে ছাড়ব 

এযুপন্ন নেফিলে চলে গেল ল্যাপিসথিয়ামের সেই প্রাসাদে যেখানে 
ইনোকে গোপনে রেখে দিয়েছিল এ্যাখামাস । সেখানে গিয়েই ছেবার শপথের 
কথাটা প্রকান্তে ঘোঁষণ! করল নেফিলে। প্রকাশ্তে বলল, এযাথামাসের মৃত্যুই 
এখন ভার একমাজ্জ কাম্য। বীয়োতিয়ার লোকর! নেফিলের কোন কথ! 

শুনতে চাইল না। তারা ইনোকে ভালবাসত | 
এদিকে ইনো এক চক্রাস্ত করেছিল নেফিলের সন্তান ফ্রিস্মাসের জীবন- 

নাশের জন্য | সে কৌশলে বীয়োতিয়ার মেয়েদের ছাত করে তাদের সে বছরকার 
শন্যের সব বীজ পুড়িয়ে দিতে বলল, ফলে বীজ বপনের সময় কোন বীজ না 
পাওয়ায় সে বছর একেবারে ফসল ফলল না সারা দেশে । গুরুতর থাস্তাভাব 

দেখা দিল দেশে । ইনো তখন এ্যাথামাসকে পরামর্শ দিল ভেলফিতে গণন! 

করার জন্!লোক পাঠাও । ওদিকে ইনো এযাথামাসের লোকদের শিখিয়ে 
রেখেছিল, ডেলফি থেকে এক মিথ্যা সংবাদ এনে দৈববাণী বলে তা চালিয়ে 
দেবে। তারা যেন বলে দৈববাদীতে বলল নেফিলের পুত্রসন্তান ফ্রিল্সাসকে 
ল্যাঁপিসথিয়াম পাহাড়ে দেবরাজ জিয়াসের উদ্গেশ্ঠে বলি দিলেই আবীর শস্য 
হামলা হয়ে উঠবে সারা দেশ । 

ততদিন ফ্রিষ্পাম বেশ বড় হয়ে উঠেছে। সে হয়ে উঠেছে এক স্থদর্শন 
সুবক। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে ক্রেখুসের স্ত্রী বিয়ার্দিস তার প্রেমে পড়ে যায়। 
কিন্ত ক্রিক্াস বিয়াদিসের 'এই অবৈধ প্রেম নিবেদনে অসম্ধষ্ট হয়ে বাধ! দিতে 
থাকে তাকে । তখন সহস! প্রতিছিংসাপবার়ণ। হয়ে উঠে "গ্র্যাথামাসের কাছে 
মিথ্যা করে অতিযোগ করে, ক্রিক্সাস তার শালীনতা হানি করার চেষ্টা 
করেছিল। বীয়োতিয়ার লোকরা বিয়ার্দিসের অভিযোগের কথ! বিশ্বাস কবগ 
এবং গ্যাখামাসের কাছে দাবি জানাল পাহাড়ের উপর হূর্ধদেবত| গ্রাপোলোশ 
নাষে ক্রিপ্সাসকে বলি দিতে হবে । কিন্ত নিজের লম্তানকে বলি ফিতি কিছুতেই 
মন চাঁইছিল মা খ্যাঁথাষাসের | 47448 

'সধস্বীস বয়ে যে বাজী হলে! অবশেষে 1.1 1 



ও গ্রীকপুদাখ কথা: 
ক্িক্সীসকে পাছাদের উপর দিয়ে গিয়ে বলির জন্ত প্রন্তত করে.তোলা 

হলে! তাকে । বিষ্ত ফ্রিঝাস জানত সে নির্দোষ | ্যাথাযাসেরও মন বলছি 
তার পুত্র নিরপরাধ এবং এর মধ্যে নিশ্চয় কোন চক্রাস্ত আছে। | 

কিন্ত এমন লময় কোথা হতে ছঠাৎ হেরাকলম্ এসে হাঁছির হলো সেখানে । 
শহবের পাশ দিয়ে সে কোথায় যাচ্ছিল। এই বলির সংবাদ পেয়ে সে ছুটে 

আসে। সে এসেই ফ্রিক্ীসকে বলির স্থান হতে মুক্ত করে কিছুটা সবিয়ে নিয়ে 
গিয়ে বলে, আমার পিতা জিয়া কখনে! নরবলি চান না । 

কিন্তু তাঁর কথ! মানতে কেউ রাজী হচ্ছিল নাঁ। এইভাবে যখন বাদাঙগবাদ 
চলছিল চুপক্ষে তখন সহসা আকাশপথে একটি উড়স্ত ভেড়া ফ্রিক্সাসের 
সামনে এসে বললঃ কালবিলগ্ব না করে আঁমার পিঠে উঠে বসো। 

উড়স্ত ভেড়াটি দেখে উপস্থিত সব লোক একই সঙ্গে বিন্মিত ও ভীত হয়ে 
পড়ল। ভাবল, এ সাধারণ ভেড়া নয়, নিশ্চয় কোন দেবতার প্রেরিত ছদ্মবেশী 
দূত। তাই ক্রিল্সাস যখন ভেড়াঁটির উপর উঠে বদল তখন কেউ কোন কথা 
বলতে পাবল না। ফ্রিক্সাসের একমাত্র বোন হেলি কাছেই ফ্াড়িয়ে ছিল। 
সে বলল, বিমাতার কাছে আমি আর থাকব না। তুমি যেখানে যাচ্ছ 
আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। 

ভেড়াটি বলল, ঠিক আছে, আমার পিঠে ছুজনে চেপে বসো । কোন 
দিকে তাকাবে না। আমি ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেব। 

ফ্রিষ্মাসের পিছনে ভেড়াটার উপর উঠে বসল ছেলি। পাখাঁওয়াল৷ ভেড়াটিঃ 
পূর্ব দ্বিকে উড়ে যেতে লাগল । দে কোলবিসের পথ ধরল যেখানে হেলিয়াস- 
তার রথের অস্বগুলিকে একটি আস্তাঁরলে রেখে পালন করত। 

কিন্ত হেলি বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারল না উড়স্ত ভেড়াটার পিঠের উপর। 
সে চঞ্চঙ ও অধৈর্য হয়ে এদিক সেদিক তাকাতেই এক সময় হঠাৎ পড়ে গেল 
ভেড়ার পিঠ থেকে । সে যেজায়গাটাতে পড়ে গেল সেটা হলো এশিয়া 'ও 

ইউরোপের মাঝখানে একটি প্রণালীতে। হেলির সম্মানার্ে সেই প্রণালীর 
নাম হয় হেলিসপণ্ট। 

ফিল্জাস কিন্ত যথাসময়ে কোলবিসে গিয়ে পৌছল। ভেড়াটি কোলবিসে 
গিয়ে নামতেই ফ্রিন্সাসও তার থেকে নেমে পড়ল। সেই ভেড়াটিকে তার 
রক্ষাকর্তা দেবরাজ জিয়াসের নামে উৎসর্গ করল সে। সেই ভেড়াটির লোম গুলো 
ছিল সোঁনার। সোনার পশমগুলো! কেটে রাখল ফ্রিল্লাস। পরবর্তকালে 
যাননি যার বা -লীরনাা বাগ দির হুর রাম রর এই 
€কালবিসে এসেছে । + 

, £ল্যাপিমতিয়াম পাহাড়ের উপর যা ঘটে গেল তা ফেখে লকতের তর হয়ে 
গেল। ইনো ও বিস্বা্ষিসের চক্রাস্ক সব ফাস করে দিল ভৃত্যের] ৷ ছেলুফিসের 
মদিরে যে. ঘব ভৃত্য গিয়েছিল তারা ইনোর শেখানে কথাগুলি ফাস করে 



গ্রীকপুরাশ কথা হয 

ছিল। বিষ়ার্গিলের শঠতা এবং জিল্মাসের নির্দোবিতার কথা টাও খুলে বলল 
তাক প্রাখামাসকে | 

কিন্ত নেফিলে তত্থু এযাখাষাসের মৃত জন্ভ জে ধরল । নেফিবে জনগণকে 
বোঝাতে লাগল, এাথামালই সব বিপদ্দ বিপত্ধির মূলে । স্থৃতরাং এাথা- 
মাসের মৃত্যু না ঘটলে ব্বাঙ্গে শাস্তি আসবে ন1। গ্রজান্বাও মেনে নিল 
সেকথা । তথন ফ্রিল্সাসকে যেখানে বলি দেবার জন্তু নিয়ে যাওয়! হয়েছিল 
সেখানে খাথামাসকেও নিয়ে যাওয়া হলো । কিস্ত এবারও হেবরাকলম্ এসে 

উদ্ধার করুল তাকে । 
কিন্ত তা সত্বেও খ্যাথামাসের উপর থেকে হেরা ন্বাগ গেল ন!। এবাগের 

একটা কারণ ছিল। গ্যাথামাসের যোগসাজসে এবং ইনোর প্রত্যক্ষ সাহাযোই 
ইনোর বৌন এযামেলি তার গর্ভজাত জিয়াসের অবৈধ সন্তান শিশুপুজ 
ডাওনিসাসকে লুকিয়ে রাখে এ্যাথামাসের প্রাসাদে | ছেরা এট] চাইত ন|। 
তাই তিনি সহস! পাগল করে দিলেন এযাথামাসকে। 

একদিন এযাথামাস উন্মাদ অবস্থায় ইনৌর জো পুত্র লার্কাকে এক 
জায়গায় দ্রীড় করিয়ে একটি তীর ছার! বিদ্ধ করল। তারপর তার ধেহুট? 
ছিন্নভিন্ন করতে শ্তরু করে দিল । 

তা দেখে ইনো ভয় পেয়ে গিক্সে তার ছিতীয় পুত্র মেলিসার্তেসকে নিয়ে 

প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু এাথামাস তাকেও তাড়া! করল এবং আন্ন 

একটু হলেই তাকে হত্যা করত। শুধু শিশু ভাওনিসাসের জন্যই তা! পারল 
না। ভাওনিসাস সহসা এাথামাসের চোখছুটোকে অন্ধ করে দিল। তখন 

এযাথামাস একটা ছাগলকে ইনো ভেবে তাকে প্রহার করতে লাগল নির্ম- 
ভাবে। ইনো তখন তার ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল মোলারিনা পাহাড়ে। 
সেখানে গিয়ে সে ছুঃখে পাহাড় থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করল। 
এই পাহাড় থেকে স্বাইরন নামে এক বর্বর দৈত্য নির্দোষ পথিকদের ধরে 
পাহাড় থেকে সমুত্রের জলে ফেলে দিত। কিন্ত দিয়াস ইনোকে নরকে যেতে 
দিলেন না। সে তার অবৈধ পুত্র ডাওনিসাসকে তার প্রাসাদে আশ্রয় দিসে 
পালন করেছিল। সেই উপকারের কৃতজ্ঞতাবশতঃ ইনোর মৃত্যুর লঙ্গে সঙ্গে 
তাকে এক দেবীর পদ দান করলেন । তিনি ইনোর পুত্র মেলিসার্তেঘকে এক 
দেবতার পদে অধিষ্িত করলেন । 

এদ্দিকে বীয়োতিয়া থেকে নির্বাসিত হলে! উদ্মাদ এযাথামাস । তার একটি- 
মাত্র পুত্রসন্তান লিউকন জীবিত ছিল! কিন্ত ক্রমাগত রোগে ভুগে ভুগে সেও 
মারা গেল। তখন একদিন জান ফিরে পেকে এযাথামাস ভেলফিতে তার 
ভাগ্য গণনা করল। সেখানে দৈববাণীতে বলল, ধেখানে বন্ধ জন্ধর়! তোমাকে 
মধ্যাহ্ন ভোঙনে আপ্যায়িত করবে সেইখানেই তোষার ভাগা ফিরবে। 

আবার নি্জাহীন খ্বস্থায় উত্তর দিকে ঘুরতে ঘুরতে খেলালির সমগলতৃমিয 



২ পাদ ধরথ 
উপধ অরণাগ্রদেশে এনে এাখমাস দেখল একধল নেকড়ে একফল জেড়াকে খবে 
ধরে খাঁচ্ছে। কিন্তু এাখামাসকে দেখেই নেকড়েগুলো পালিয়ে গেল ছে” 
গুলোকে ছেড়ে দিয়ে। এতে আশ্চর্য ছুয়ে গেল খ্যাখামাস। তখন তার 
দৈববাণীর কথাটা মনে পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে মনে বেশ কিছুটা সাহস পেল। 

এরপর আবার পথ চলা গুরু করল এাথামাল। কিছুদিনের মধ্যেই নে 
তার তাইপোর ছুটি ছেলে হেলিয্নার্তীপ আর কনোবীয়ার সাহায্যে গ্যালস ঘাষে 
এক নগর পত্বন করল। ভাঁরপর থেমিস্টো নামে এক নাবীকে বিয়ে করে নতুন 
বংশের উত্তব ঘটায়। 

অনেকে আবার এই কাহিনীটিকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলে। তারা নেফিলের 
বিয়ের কথাটা শ্বীকার করে না। তাদের মতে এযাখামাপ ইনোকে বিয়ে কষে 
এবং লার্কাস ও মেলিসার্ভেম নামে তার ছুটি সস্তান হয়। সস্ভান হবার পরেই 
ইনো একবার বনে শিকার করতে যায়। কিন্তু সেখানে সহসা উন্মাদ রোগে 
আক্রাত্ত হয়ে পার্নেদাস পর্বতে চলে যায় ইনো৷। এদ্দিকে এ্যাখামাস ভাবে ইনো 
বন্তজন্তর কবলে পড়ে মারা গেছে। মে তাই যথাযথ শোকপালনের পর 

থেমিস্টোকে আবার বিয়ে করে এবং এক বছর পর থেমিস্টোর গর্ভে ছুটি সম্তান 
জন্মগ্রহণ করে। এমন সময় এযাথামাস হঠাৎ জানতে পারে ইনে! বেচে আছে 
এবং তার মৃত্যু হয়নি । তখন সে লোক পাঠিয়ে প্রাসাদে আনায় তাঁকে । কিন্ত 
থেমিস্টোর কাছে তার কোন কথা প্রকাশ করে না। প্রাসাদের অন্যতম ধাত্রী 
ছিসাবে ভাকে নিযুক্ত করে। কিন্ত দাসীদের কাছ থেকে আসল কথাটা 
জানতে পারে থেমিস্টো। সে তখন ধাত্রীদের ঘরে গিয়ে ইনোকে না চেনার 
ভান করে তার ছেলেদের জন্য সাদা পোষাক তৈরি করতে আর ইনোর 
ইতভাগ্য সম্তান্দের জন্য কালো শোকের পোষাক তৈরি করতে বলে। 
আগামী কালই তাদের এ পোষাক পরতে হবে । 

ইনো থেমিস্টোর আসল মতলবের কথাটা ধুঝতে পারে। সে তাই কালো! 
পোঁধাকগুলে। থেমিস্টোর সন্তানদের পরিয়ে সাদা পোষাক তার নিজের ছেলে- 
ছুটিকে পরায়। 

পরের দিন থেমিস্টো তার প্রহরীদের হুকুম দেয় তারা যেন ধাত্রীদের 
তবাবধানে যেখানে রাজবাড়ির ছেলের! যাবে সেই ঘরে জোর করে ঢুকে কালো 
পৌষাকপর! ছেলেছুটিকে হত্যা করে। বঙ্গীরা সেইমত কাজ করলে পরে দেখা 
গেল ইনোর সম্ভানের পরিবর্তে থেমিস্টোর সস্তানছুটিই নিহত হয়েছে । ইনোর 
চক্রান্ত্েই এই হুতাকাণ্ড সংঘটিত হয্েছে--একথা এাথামাস জানতে পারার 
সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়ে যাঁর সে। সে তখন ইনোর প্রথম সন্তান লার্কাসকে 
তীর দিয়ে বিদ্ধ করে হৃত্যা ফরে 'এবং ইনো ওখন ভার দ্বিতীয় সন্তান 
মেলিসার্তেসকে নিয়ে পালিয়ে গিগ্গে সমৃদ্ধ ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যু 
ধর সে দেবীত্ে উদ্লীত হয় । 



শ্রীকপুহাণ কথা গুহ 

এ বিষিয়ে আর একটি ভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে । অনেকে বলে ক্রিক্দার 
বসান হেলি' নেফিলের গর্ভজাত ঠিক, কিন্তু ভারা খ্যাথাঙালের উরসজাত অপ, 
ইন্সিযনের রদজানি। যাই ছোক, একদিন নেফিলে তার এই ছুটি স্ভান নিয়ে 
বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সহসা! সে উদ্মাদের মত হয়ে ঘায়। সে একটি ভেড়াকে 
খবে নিয়ে এসে তার ছেলেদের বলে, এটি তোমাদের খুড়তুতে! বোন ছিওফেনের 
পু । 

ফ্রিক্সাস ও হেলি তাদের মাকে বলল, সে কি করে হয়? 
নেফিলে বললঃ প্রিওফেনের অনেক প্রেমার্থ।ছিল। সবাই তাকে পাবা 

অন্ত তাঁর পেছনে ঘুরে বেড়াত। তখন পসেডন তাকে হস! একটি ভেড়ীতে 
এবং নিজেকে একটি ভেড়াতে পরিণত করেন । তারপর তিনি থিওফেনকে ক্ুমিস! 
নামে একটি দ্বীপে নিয়ে যান এবং সেখানে তার গর্ভে এক মেষসস্তান উৎপাদন 
করেন। এটি হলো সেই সম্ভান। ভোমরা এখন এই ভেড়াটির উপর চড়ে 
বসো। সোনার পশমযুক্ত এই দৈব ভেড়াটি তোমাদের কোলবিসে নিয়ে যাবে 
নিরাপদে । সেখানে তোমর! বসবাস করে নতুন জীবন শুক করতে পারবে। 
"পরে এই দৈব মেষটিকে বনদেবতা এারেসের উদ্দেশ্টে বলি দেবে । 

কোলবিসে গিয়ে ফ্রিকূণাপ তার মার কথামতই কাজ করেছিল। দে 
এযারেসের মন্দিরে মেই মেষটির সোনার পশমগুলি তুলে রাখে এবং মেফটিকে 
এারেসের নাষে উৎসর্গ করে। এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন সেই সোনার পশমগুলিকে 
পাহারা দিতে থাকে । পরে ফ্রিকৃপাসের পুঞ্স প্রেপডন কোলবিস থেকে 
ওর্কোমেনেউসে এসে খ্যাথামানকে এক বধ্যভুমি থেকে উদ্ধার করে। বিভিন্ন 
'পাঁপকর্মের জন্য তখন এ্যাথামামকে বলি দেওয়া হচ্ছিল । 

মেলামপাস 

মেলামপাস ছিল গ্রেছেউসের পৌত্র। মেসেলির অন্তর্গত পাইলাষে সে 
বাস করত। কতকগুলো কাজের জন্য গ্রপিদ্ধি অর্জন করে যেলাঁমপাঁপ | সে-ই 
প্রথম ভবিষ্যহাণী করার ক্ষমতা লাভ করে। বিশ্বের প্রথম চিকিৎসক হিসাবে 
সে-ই খ্যাতি লাভ কবে। মেলামপাঁসই প্রথম ভাওনিলাসের অন্দর প্রতিষঠা 
করে এবং সেই প্রথম মর্দের দে জল মিশিয়ে মদের তী্রতাকে হান করার 
প্রথা প্রবর্তন করে । " 

মেলামপালের ভাই ছিলরিয়াঁস। এই বিয়াস পেবো নামে ভার এক খুড়তুঙো 
বোনের প্রেছে পড়ে যায় । 'পেরো! এমনই ক্ূপসী ছিল ঘে বহু যুবক ভার পালি- 
খ্রীর্থী হয়| তখন তার বাঁক! এক শ্রতিষোগিতার ব্যবস্থা করে পেবোর পাণি- 



প৩০ গ্রীকপুরাণ কথ! 

প্রার্থীদের মধ্যে । পেরোর বাবা নেলেউদ ঠিক করল পাণিপ্রারীদের মধ্যে ষে 
ফাইলেল থেকে রাজ! ফাইলেউসের পন্তর পাল ফাইলেস থেকে তাছিয়ে দিতে 
পাঁরবে-মে-ই তার কন্তার পাণি গ্রহণ করতে পারবে। এই পশ্তর পারটিকে 
স্বাজ! ফাইলেউস পৃথিবীর যধ্যে সবচেয়ে হৃল্যবান বন্ঘ বলে মনে করপ্ডেন এবং এক 
বন্ত ভয়ঙ্কর কুকুরের সাহায্যে নিজ্ধে সেই পশুর পাঁলটিকে পাহার! দ্বিতেন। 

মেলামপাস পাখিদের ভাষা বুঝতে পারত। তার কানছুটো একটা কৃতজ 
সাপ তার জিভ দিয়ে চেটে দিয়ে যেত। এই লাপটাকে সে একবার মৃত্যুর ছাত 
থেকে বাচান্ব। 

একটা নয়ঃ একদল সাপ তার কানছুটো চেটে পরিষ্কার করে দিত বলেই 
তার কর্ণেজিয় এত তীক্ষ হয়ে গঠে। হয়ে ওঠে অলৌকিক ক্ষমতালম্পন্্। এই 
সব লাপগুলো একদিন মেলামপাসের অ্চরদেের হাতে মরতে বসেছিল। 
তাদের পিতামাতার! আগেই মার! যাক়। মেলামপাস তাদের রক্ষ! করে তাদের 
পিতামাতাদের কবর দেয়। 

মেলামপাস ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমত! পেয়েছিল স্বয়ং এযাপোলোর কাছ 
থেকে। একদিন গ্যালপিয্জাম নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে এযাপোলোর সঙ্গে 
দেখা হয়ে যায় তার। বলির পশুদের পেটের লাড়ীভুড়ী ছিড়ে তার থেকে 
ভবিস্তুৎগণনা করার এক অদ্ভুত পদ্ধতি এাপোলো৷ শিখিয়ে দেন তাকে । এই 
ক্ষমতাবলে সে বুঝতে পারল ফাইলেউসের পত্তর পাল কে এবং কিভাবে চুরি 
করতে পারবে এবং তার ফল কি হবে। 

মেলামপাস দেখল তার ভাই বিম্বাস চুপচাপ বলে রয্মেছে বিষগ্রভাবে। সে 
তখন ঠিক করল সে নিজে গিয়ে ফাইলেউসের পশ্তর পাল চুরি করে নিয়ে 
আনবে । কারথ বিয়াসের দ্বারা এ কাজ কখনই সম্ভব নয়। 

কিন্ত ফাইলেউসের পশ্তর পালের কাছে গিয়ে মেলামপাস দেখল একট। 
খড়ের গাদার উপর ফাইলেউস শুয়ে রয়েছে অদূরে আর একটা ভয়ঙ্কর বন্য কুকুর 
পাহারা দিচ্ছে পালটাকে। তথাপি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মেলামপাস 
যেমন একট! গরুকে সরিয়ে আনার জন্থ ধরল আর তখনি সেই কুকুরটা এসে 
তার পাঁঁটা কামড়ে দিল। আর তথন রাজ! ফাইলেউস সেই খড়ের গাদ! 
থেকে উঠে এনে মেলামপাসকে ধরে নিয়ে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখল। 

মেলামপাস জানত এ কাজ করতে গেলে তাঁকে এক বছর কারাগারে বন্দী 
হয়ে থাকতে হবে। তাই যে তত আশ্চর্য হয়নি। 

* মেলামপাসের কারাঁবাদের এক বছর পূর্ণ হবার আগের দিন দন্ধ্যারেলায় 
ঘে ঘখন কারাগারের মধ্যে বসে ছিল তখন সে শুনতে পেল দুটো! পোঁক। কড়ি” 
কাঠের, মধ্যে কথা বলছে। তানের কথা স্পষ্ট বুঝতে পারুল মেলামপাস। সে 
শুনতে পেল একটা পোক! অন্ত পৌকাটাকে বলছে, আর কতঙ্গিন আযাবের 
এইক্ভাবে দাঁতে করে কাঠ কেটে যেতে হবে ভাই? ১. 



শ্ীকপুরাণ কথা রা এ 
আন্ত পৌঁকাটি বলল, যদ্দি মধ! বৃথা বাকাব্যয়ে সময় নষ্ট না! করি তাছলে। 

কাল গ্রত্থুষেই এই কড়িকাঠট! একেবারে ভেজে পড়বে। .. 
একথা গুনে ভয় পেল মেলামপা। হল রাঁতি শেষ হতেই. কড়িকা$টা' 

কেকে গেলেই ছাফটা তার খখার উপর ধসে পড়বে। দে তাই ফাইিলেউনকে 
চীৎকার. করে বারবার ডেকে বলতে লাগল, ফাইলেউস, আমাকে তুমি এখান 
থেকে সরিয়ে অন্ত ঘরে মিয়ে যাও। কারণ এ ঘরের কড়িকাঠ আন ছা 
দুটোই ধসে পড়বে এখনি । 

মেলামপাসের কথায় প্রথষে হেসে উঠল ফাইলেউস ৷ কিন্তু কিছুক্ষণ পরে 
কি ভেবে সত্যি সত্যিই মেলামপাসকে অন্য ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা: 
করে ঘিল। পর মুহূর্তেই দেখা গেল ছাদট! ধসে পড়ল এবং ঘরের ভিতব' 
কর্তব্যরত এক দাসী মারা গেল। 

মেলামপাঁমের নিথুতি ভবিগ্যৎজ্ঞান দেখে বিম্ময়ে অবাক হয়ে গেল 
ফাইলেউস। দে তখন মেলামপামকে বলল, আমি তোমাকে স্বাধীনতা এবং 
তোমার আকাঙ্খিত পণ্ড ছুইই দিয়ে তোমার মনদ্কামনা পূর্ণ করব তুমি যদি 
আমার পুঞ্ধের ক্লীবতা সারিয়ে দিতে পার । 
মেলামপাস প্রথমে ছুটি বলদ বলি দিল। তারপর বলদছুটির জান্থছুটো! চর্তি 

মাখিয়ে আগুনে এাপোলোর উদ্দেস্ত্ে আহুতি দিয়ে বাকি মাংসগুলো মন্দিরের, 
বাইরে ছড়িয়ে রাখল । কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটি শকুনি এষে বসল মাংস 
থাবার জন্য । 

একটা শকুনি আর একট] শকুনিকে বলল, বেশ কয়েক বছর আগে আমরা, 
এখানে. এসেছিলাম । তখন ফাইলেউন এক ভেড়া বলি দিচ্ছিল। আমরা 
এসেছি বলির পশ্জর কাটাছ্াট! মাংসগুলে। সংগ্রহ করান জন্য । 

দ্বিতীয় শকুনিটা তখন বলল, হ্যা, আমার মনে পড়েছে একথা ৷ ইফিকলাস 
তখন শিশু ছিল। তার বাবা যখন ভেড়াটি বলি দেবার পর রক্তাক্ত ছুরি হাতে, 
তার পাশ দিয়ে ীয্ার গাছের কাছে যাবার জন্য এগিয়ে আসছিল তখন ভয়, 
পেয়ে যাঁয় ইফিক্লাস। সে ভাবে তার বাব! ভেড়ার মত তাকেও বলি দিতে 
আসছে। সে তাই ভয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে ওঠে । আমলে: 
ফাইলেউস একটা! ধর্মীয় পীয়ার গাছের গু ডিতে সেই বক্তাক্ত ছুরিটা আমুল' 
বসিয়ে দিল। এই আকশ্খিক প্রচণ্ড তয় থেকেই ছেলেটি ক্লীব হয়ে ঘায়। 

গ্রজনন শক্তি হারিয়ে ফেলে! সেই ছুরিটা দেখবে এ পীয়ার গাছটায় আজও, 
গীথা আছে। ছুরির ফলাটা আর দেখা যায় না । তার উপর কাঠ. গজিয়ে, 
উঠেছে). শুধু তার কাঠের বাঁটটা আজও বেরিয়ে আছে। 

প্রথম শকুনিটা তখন বলল, তাহলে ত এ ছুরিটা গাছ গেকে রায় করে 
তার ফল! থেকে মরচেন্ডলে! চেঁচে বার করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে “নিক্মিস্, 
পর পর দশ দিন খাইয়ে দিতে হবে ছেলেটাকে। তাহলে তায় এ যোগ 



৩৩২ ৃ প্রীকপুরীণ কথা 
খলেরে যাবে। | 

44 খিস্তি 
আমাদের কথা বুঝবে কে? আমন! যে ওষুধ বা প্রতিকারের ধা ধিললাম 
'কে কিভাবে তা জানবে? 

মেলামপাম কিন্ত শকুনিদের এই কথাবার্তা শুনে সব হুবহু বুঝতে পারল। 
কারণ পাখিদের ভাষা ঘুঝতে পারার একটা অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তার। 

মেলামপাস শঙ্কুনিদের কথামত কাঁজ করে ইফিক্লাসের জন্য ওমুধের ব্যবস্থা 
করল। তার বাবাকে সে কথা দিয়েছে ক্লীবতা থেকে আরোগ্য করে তুলবে 
তাকে । সত্যি সত্যিই ভাল হয়ে উঠল ইফিক্লাস। সেতার হারিয়ে যাওয়া 
গ্রজনন শক্তি আবার ফিরে পেল | মে এক সন্তানের জনক হয়ে উঠল । ছেলেটিখ 
নাম রাখা হুল পৌঁদীরসেস | ইফিক্লাসকে রোগমুক্ত করতে পারার ফলে মেলীম- 
পাসকে একই সঙ্গে মুক্তি আর পালের পশু দীন করল ফাইলেউন। তাই নিয়ে 
দেশে ফিরে গিয়ে পেরোকে দাবি করল তার বাবার কাছে। পেরোকে লাভ 
করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই বিয়াসের হাতে তাকে দান করল । 

আঁবাসপুত্র প্রোতাস ছিল আর্গলিসের যৌথ রাজা । গপ্রোতাস আর 
এ্যাক্রিগিয়াস হুজনে আর্গলিস রাজ্যটাকে ভাগাভাগি করে রাজত্ব করত। 
প্রোতাস স্থেনেবোযা নামে এক যেয়েকে বিয়ে করে এবং তার তিনটি কন্তা হয়। 
তাদের নাম ছিল লিসিঞ্সে, ইফিনো আর ইফিয়ানাসা । 

প্রোতাসের মেয়ে তিনটি প্রেমের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করায় ভাওনিমাস 
আর হেবা রেগে যান তাদের উপর। তার উপর তাইবিনে হেরার মন্দিরে 
বিগ্রহ মূর্তি থেকে সোৌন! চুরি করার দন্ত তাদের উপর বিশেষভাবে কষ্ট হন 
হেরা । নেই দৈবু রোষের ফলস্বরূপ তারা হঠাৎ পাগল হয়ে যাক। ভাবা 
এত বেশী উন্মাদ হয়ে পড়ে যে বড় বড় মাছির দ্বারা তাঁড়িত গরুর মত পাহাড়ে 
প্রান্তরে অবিরাম ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং পথের মাঝে কোন পথিক দেখলেই 
তাকে আক্রমণ করত অকারণে । 

মেলামপাস একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাইরিনে চলে গেল। গিয়ে রাজা 
'প্রোতীসকে বলল, আমি তোমার মেয়েদেন্র উন্মাদরোগ সারিয়ে দ্বেব। কিন্তু 
একট! শর্ত। তোমাদের রাজ্যের সমান একটা অংশ আমাকে দিতে হবে। 
'অর্থাৎ রাজ্যটাকে তিনভাগ করে একটা তাগ আমাকে দিতে হবে আর ছুটো 
ভাগ তোমাদের থাকবে । 

প্রোতাস বলল, তোমার কাজের পুরুস্বারটা খুব বেশী চাইছ। 
মেলামপাস তখন 'বেগে গিয়ে বললঃ ঠিক দাছে, আমি যাচ্ছি। বেঈ 

চাইলে দেবে না। 
এই বলে মেলামপাঁস চলে গেল ভার বাঁড়ি। 4 

কন্তাছের উদ্মাদধোগ ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে দেশের অন্ভাত মেয়েদের অধো। 



| ভীবপূরাণ কথা ০: ওয়াট, 

শি বনী বিবাহিতা মহিলার! তাদের সন্তানদের হত্যা কবে শ্বামীর খর. 
ছেড়ে উদ্মা্ হযে পঞ্খে বেরিয়ে পড়েছে এবং প্রোতাসকন্াদের লঙে ঘুরে 
বেছ়াজ্ছে। এইতাঁবে উদ্মাদরোগটা নারীফের মধ্যে জমশই- ছড়িয়ে পড়তে, 
লাগল ছোষ়্াচে রোগের যত। তাঁর! বিভিন্নভাবে ক্ষতি কৰে বেড়াতে লাগল । 
এমন কি তারা মাঠে ঘাটে. পণ্তর পালগুলোকে আক্রমণ করে গকু ভেড়া” 
গুলোকে নিহিচারে বধ করে তাদের কাচা মাংস খেতে শুক করে দিল। 

তখন প্রোতাস বিভ্রত হয়ে মেলামপাসকে ভেকে পাঠাল। বলল, সা 
তোমার শর্ত মেনে নিলাম । এই রোগ তুমি সারিয়ে দাও । 

কিন্ত মেলামপাস তখন প্রমাণ গণল। বলল, আর তা হন না। এখন: 
রোগ আগের থেকে অনেক বেশ্ঈ ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার ফলে আমাকে 
অনেক বেনী খাটতে হবে আগের থেকে | সুতরাং এখন এ কাজের পুরস্কার 
আরো বেশী লাগবে । এখন আমাকে তোমাদের রাজ্যের যে অংশ দান করবে 

তাঁর সমান অংশ আমার ভাই বিয়াসকেও দিতে হবে । আর তা যদি নাদাও 

তাহলে আমি চলে যাব এবং দ্বেখবে তোমাদের দেশে একটি মেয়েও এই 
সংক্রামক উম্মাদরোগ থেকে মুক্ত থাকবে ন!। 

অনন্তোপায় হয়ে রাজী হলে! প্রোতাস। মেলামপাসের দাবি মেনে 
নিল। মেলামপাঁদ তখন তাকে বলল, হুর্ধদেবতা হেলিয়াসের নামে কুড়িটা 
লাল রঙের বলদ বলি দেবার শপথ কনে] । 

তার কন্যাদের ও তাদের অনুসরণকারিণী সকলে উম্মাদরোগ থেকে সম্পূর্ণ 

রূপে আরোগ্য হবে এই শর্তে হেলিয়াসকে কুড়িটি লাল বলদ উৎসর্গ করার 

শপথ করল প্রোতাস। 

হেলিয়াদ দেখল আসলে এই উক্মাদ রোগটার উৎপত্তি হয়েছে হেরার' 

অভিশাপ থেকে । কিন্তু হেরার সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই।' 

মে তাই আর্তেমিসের শরণাপন্ন হলো । আর্তেমিসকে সন্ধষ্ট করার জন্ত 

ছেলিয়াম বলল, মর্ত্যের কোন কোন রাজা তোমাকে কোন বলি উৎসর্গ করে না 

আমি তা তোমায় বলে দেব, কারণ আমি আকাশ থেকে সব কিছু দেখতে, 

পাই। সকল মত্্যমানবের যাবতীয় কর্মাকর্মের সাক্ষী আমি। কিন্ত তার" 

গ্রতিদানে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমার অন্য । হেরাকে বলে 

আর্গলিস রাজ্যের সব মেয়েদের উপর থেকে অভিশাপ তুলে নিতে হবে যাতে, 
তারা দকলে উদ্মাদবরোগ হতে চিরতরে মুক্ত হতে পারে। 

আর্তেমিস তাঁতে রাজী হলেন। কিছুদিন আগে হেরাকে সন্ত করার জন্ত 

বনে শিকার করতে গিয়ে তিনি ক্যালিস্টো নামে এক জলপরীকে বধ করেন। 

সুতরাং হেরাকে বলে এ কাজটা তাকে ধিয়ে করানো! খুব একটা কঠিন হে 

না ভার পক্ষে । 

এইভাবে টৈথ অহ লাত করে দেলামপাস তার ভাই আর কিছু বলি 



খত. ব্রীকপুরাণ বা 

রি নিন িনিরানিরিন তি বীনিরিনী 
জায়গায় এন । নেখানে একটি ধর্মীয় পরিত্র কুপের জলে তানের কার করাল। 
কাজে সঙ্গে ভাবা রোগমুক্ত হয়ে হ্বাতাবিক জান ফিরে পেল কিন্ত সেই দব 
"মেয়েদের যধ্যে প্রোতাসের কম্তাধের দেখতে না পেয়ে আবার নেই পাহাড়ে 

ফিকে গেল মেলামপাঁদ | আবার তাদের তাড়া করে বেড়াতে লাগল। কিন্তু 

'তারা সিসিক়নে না এসে আকেডিয়ার পথে যেতে লাগল । সেখানে গিয়ে 

স্টাইলস নদীর ধারে একটি গুহায় গিয়ে তারা আশ্রয় দিল। কিন্ত যাবার পথে 

ইফিলো! মার! গেল। পরে লিনিগ্নে আর ইফিয়ানানা তাদের জান ফিরে 

'পেল। 
যাই হোক, এতে মন্তষ্ট হলে! প্রোতাস। মেলামপাস লিসিপ্লেকে আর 

বিয্বাস ইফ্ঘ়ানাসকে বিম্বে করল | এরপর প্রোতান তাদের বাজোর অংশ 

দিয়ে তার পূ্বপ্রদত্ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল। 

গ্লকাসের ঘোটকীবন্দ 

সিগিফাসপুত্র গ্রকাস বাদ করত থিবস্এর নিকটবর্তী পেতা নিম্ন! নামক 

একটি জায়গাতে | বেলারোফোন তারই কন্তা। সিসিফাসের গঁরসে মেরোপের 

গর্ভে জম্ম হয় গ্লকাসের | 
শ্লকাসের আন্তাঁবলে অনেক বলবতী ঘোটর্কী ছিল। রথ প্রতিযোগিতায় 

এই লব ঘোঁটকীগুলি অতুলনীয় কৃতিত্বের পয়িচয় দিত। যাতে সন্তান প্রসবের 

ফলে তার্দের দৈহিক বল ও উদ্ভম কিছুমাক্জ কমে না যায় এবং যাতে তারা সব 

প্রতিযোগিতায় সমান কৃতিত্ব দেখিয়ে তাদের প্রতি্ন্দীকে হারাতে পাবে তার 

জন্য তাদের প্রজননকাল সমাগত হুলে কোন পুরুষ অশ্বের সঙ্গে, মিলিত হতে 

দিত না গ্লকাস। 
যৌনমিলন এবং প্রঙ্জনন সব জীবেরই ধর্ম । কিন্তু গ্রকাস নিজের স্বার্থে 

ভার ঘোটকীদের প্রজননক্রিয়া এইভাবে বন্ধ করে দিলে দেবী এ্যাফ্রোর্চিতে 

বেগে ঘান। তার নিষেধাজ্ঞা অশান্ত করে গ্লকাম। 

এ্যাঞফ্রোদিতে তখন দেবরাজ জিয়াসের কাছে অভিযোগ করেন গ্লকাদের 

নামে । তিনি বলেন, এমন কি সে তার ঘোটকীদ্দের নরমাংস খাওয়ায় । 

এতে জিয়াসও কষ্ট হয়ে এাফ্রোদিতেকে বলেন, তৃমি ্ নকানকে এর 'জন্ত যে 

“কোন শাস্তি দ্বিতে পার। 

এক নিষথ রাজিতে গ্যাফ্রোদিতে গ্লকাসের ঘোটকীদের আস্তাবল থেকে 

[এক জায়গায় নিয়ে একটি কুপ থেকে জল পীন করালেন। তারপর 



গ্রীকপুয়াখ কথা ভর 

নেই কূপের দাশে পাশে হিলোযানেল নাষে এক চারাখাছ খাওয়ালেন। 
এরপর একদিন বথ গ্রতিমোগিতা শুক হলো । গ্লকাস আগের হত তাৰ 

বে ঘোটকীদের সংযোজিত করল । কিন্তু রথ ছুটতে তরু কবলেই ঘোটকীগুলি 
বিজ্রোহী হয়ে উঠল হঠাৎ । তাত্বা জোর করে ম্লকামের রথ উদ্টে দিল। 
গ্নকান তখন মাটিতে পড়ে যেতেই তার দেহটাকে ছিপ্রভির করে খেতে লাগল 
তারা । কেউ কেউ বলে এই বখ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আগুলানে, আবার 
কেউ কেউ বলে এ প্রতিযোগিতা হয় পোতিয়ানে । 

দুই যমজ প্রাতিদ্বন্্ী 

পাচ পুরুষের পর পপিকাওন রাজবংশ একেবারে পুজরসম্তানরহিত হয়ে 
পড়ে। এই রাজবংশের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় মেসেনীয়রা ঈয়োলাসের 
পুত্র পেরিয়ারেনকে পলিকাওনের রাজসিংহাসনে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল । 

রাজ! হবার পর পেবিয়ারেপ পার্সিয়াসের কন্তা গর্গোফেনকে বিয়ে করল ॥ 
এই বিয়ে থেকে অফেরেউন ও নিউদিপাস নামে ছুটি পুত্র হয়। কিন্তু 
পেরিয়ারেস অকালে মারা যাওয়ায় বিধবা রাণী গর্গোফোন আবার ওবেলাস 
নামে ম্পার্টার এক রাজাকে বিয়ে করে। তখনকার দিনে গ্রীন দেশে বিধবা 
নারীর পুনর্বিবাহ হুত না। গর্গোফোনই প্রথম বিধবা যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। 

বিয়ের পর ওবেলাসের ওরসে আবার ছুটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে 
গর্গোফোনের গর্ভে । এই পুত্রছটি হলো টিগারিযান ও আইকারিয়াস। 
তখনকার দিনে সমাজে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। সেটি হলো এই যে 
দ্বামীবিয়োগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা নারীরা আত্মহত্যা করত। মেলিগাবের 
কন্া পলিভোরাদ আত্মহত্যা করে। ফাইলেউলের কন্ঠ! ঈডাঁসনে স্বামীর 
মৃত্যুর পর তার চিতায় ঝাপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দেয় । 

গবেলাসের মৃত্যুর পর টিগারিয়াস স্পার্টার রাজসিংহাসনে বসে এবং তার 
ভাই আইকারিয়াস তার সহযোগী রাজা হিসাবে তাকে সাহায্য করতে থাকে । 
তারা যখন ছুই ভাইয়ে এইভাবে রাজত্ব করছিল তখন হিক্সোকুন ও তার 
বারোজন পুজ টিগারিয়ামদের সিংহাসনচ্যত করে। অনেকে বলে এই সময় 
আইকারিয়াস নাকি হিগ্সোকুনের পক্ষ অবলম্বন করে। টিগারিয়াস ম্পার্টা 
থেকে বিতাড়িত হয়ে ঈটোলিয়ার অন্তর্গত থেমখিয়াসের রাজবাড়িতে আশ্রক্গ 
মেক্স। থেমতিয়াসের বাঁজার কন্যা নেভাকে কালক্রমে বিয়ে করে টিগ্ারিয়াস | 
এই বিয়ের ফলে তাঁদের ক্যাস্টর নামে এক পুত্র ও ক্লাইতেমেম্ নামে এক কনা 
হয় । পরে লেঙা ছিয়াসের করসজাত ছুটি সস্ভান গর্ভে ধারণ করে) তার] 



 শীবপুরাধ কথা- 
হলে! হেলেন লামে এক কন্কা আর পলিভিউল নামে এক পুঁজ । কাঁলক্রফে 
পজিভিউসেসের সাছাতষ্য টিগাবিয়াস স্পা্টার সিংহাসন পুদকজ্জার করে। 

. শোন! যাজ/ একবার চিগারিয়াসের অকালম্বত্যু ঘটলে এমাসক্লেপিখ্থান তাঁকে 
রী থেকে উদ্ধার করে আলে ।* ভার সসাধিটি সপা্চার আজ, দরকযের 
দেখানে! হয়ে থাকে । 

ইতিষধ্ে টিগারিসাষের অর্ধভ্রাতা অফেরিয়াস যেসেলির পিতৃসিংহাঁসনে 
বসে এবং তার ভাই লিউনিপাস তাকে তার শহধোগী হিসাবে সাছাধ্া করতে 
থাকে । অফেবিয়াসপ তার অর্ধভগিনী আর্নেকে বিয়ে করে আর সেই বিয়ের 

ফলে জন্মগ্রহণ করে আইভাস ও লাইনেউস নামে ছুটি পুত্র । কিন্ত অনেকে বলে 
আইভাস নাকি পসেডনের গুরসজাত। 

এদিকে লিউসিপাসের ছটি কনা ছিল। তাদের একজনের নাম ছিল 
ফোবি, দেবী এথেনের পুজারিণী আর একজন ছিলেইয়া ছিল দেবী আর্ভেমিসের 
পৃজারিণী। এই ছুই কন্তাই তাদের ছুই খুড়তৃতো ভাই আইভাস আর 
লাইসেউসের বাগন্বত্ত! । কিন্ত ক্যাস্টর আর পলিভিউস নাকি তাদের ছুই 
বোনকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। ফলে ছু জোড়া যমজ সন্তানের মধ্যে 
এক তীব্র প্রতিদ্বন্দিত! দেখা যায় । 

ছুই যম্জ ভাই হিসাবে ক্যাস্টর ও পলিডিউসেসের মধ্যে খুব ভাব ও মিল 
ছিল, তারা! ছুজনে সব সময় কাছাকাছি থাকত। একবারও ছাড়াছাড়ি 
হত না। তাদের বেশ খ্যাতিও ছিল স্পার্টা দেশের মধ্যে ক্যাস্টর ছিল 
একজন কুশলী যোদ্ধা এবং সে ছুরস্ত ঘোঁড়াদের অতি সহজে পোষ মানাতে 
পারত। পলিডিউসেস ছিল একজন কুশলী মল্পযোদ্ধ1! । দুজনেই আপন আপন 
কৃতিত্ব দেখিয়ে নান! পুরস্কার লাঁভ করে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় । 

এদিকে আইভাস ও লাইসেনেউনএর মধ্যেও দাকণ মিল ছিল । তারাও 
দুজনে সব নময়ে প্রায়ই একসঙ্গে থাকত। দেশে তাদেরও খ্যাতি কম ছিল না । 
আইডাষের গায়ে দৈহিক শক্তি বেশী থাকলেও লাইসেনেউসের এমন কয়েকট! 
অপার্ধিৰ শক্তি ছিল যা তআইডানের বা অন্য কোন লোকের ছিল ন1। 
লাইসেনেউস অন্ধকারেও দেখতে পেত এবং কোথায় কি গুপ্তধন আছে তা 
মাটির উপর থেকেই বলে দিতে পারত। : 

রণদেবতা এযারেসের পুত্র ইভেনাস এ্যালসিঙ্জে নামে একটি মেয়েকে বিষ্কে 
করেন এবং তার ফলে মার্পেসা নামে একটি কন্া! জন্মগ্রহণ করে । ইভেনাস তান 
কন্ঠার বিয়ে না দিয়ে ভাকে চিরকুমারী করে রাখতে চায়। সে তাই ঠিক 
করল তার কন্যা মাপার জন্য কোন পাণিগ্রার্থ এলেই তাকে এক রখ- 
গঁতিযোগিতায় আহ্বান কক্পা হবে। তার সঙ্গে বথ প্রতিযোগিতায় যে জয়লাভ 
করবে. সে-ই মার্পেসাকে স্ত্রী হিনাবে গ্রহণ করতে পারবে আর তাতে ছেকে 
গেলে তার মাথা কাটা যাবে। এ 

মে শক জুস উর 

দি দ টিআছিএিমোিসউ নস 
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এই ঘোষণার পর হুচ্দরী মার্পেসাকে লাভ করার জস্ত বহু পাঁণিপ্রার্থি এসে 
এক ভয়ঙ্কর রথ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করল। কিন্তু কেউ ইডেনাসকে 
হারাঁতে পারল না এবং তার ফলে তাদের মাথ! কাট গেল। 

অবশেষে, খ্াপোলো মার্পেসার প্রেমে পড়লেন এবং তিনি নিজে রথ 
প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এই বর্রবজনোচিত ছৃণ্য প্রথার বিলোপ সাধন 
করতে চাইলেন । 

এদ্দিকে আইডাসও মার্পেসার প্রেমে পড়ে যায়। সে তাই তার জনক 
সমুদ্রদেবতা পসেডনের কাছে গিয়ে এক পাখাওয়াল! রথ চায় যাতে সে বুথ 
প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে ইভেনাসকে হারাতে পাবে । 

আইভাস রথ পেল বটে, কিন্তু সে রথ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না! করে 
একদিন মার্পেসাকে এক নাচের আসর থেকে তুলে নিয়ে তার রথে চাপিয়ে 
মেসেনিতে পালিয়ে গেল। ইডেনাস তা জানতে পেরে তার পিছু পিছু রথ 
নিয়ে ধাওয়া করল। কিন্ত তাকে ধরতে পারল না। তখন পরাঙ্গয়ের গ্লানি 
সহা করতে না! পেরে এবং ছুঃখে মুহামান হয়ে নিজের রথের অশ্বগুলিকে একে 

একে বধ করে লাইকরমাস নদীর জলে ঝীপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করল। সেই 
থেকে নদীটির নাম ইডেনাস হয়| 

আইডাস মার্পেপাকে নিয়ে মেসেনিতে গিয়ে উঠলে এ্যাপোলো তার কাছ 
থেকে মার্পেশাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চান। তবে শেষ পর্যস্ত 
এ ব্যাপারে কোন দৈবশক্তি বা বলপ্রয়োগ না করে আইভাসকে'এক দ্বৈত যুদ্ধে 
আহ্বান করলেন এাপোলো । আইডাসও তাতে রাজী হলো । কিন্ত দেবরাজ 
জিয়াস এ যুদ্ধ হতে না দিয়ে বললেন, এ বিষয়ে কোন যুদ্ধ ব! অশাস্তির প্রয়োজন 
নেই। ব্যাপারটি মার্পেপার উপর ছেড়ে দেওয়] হোক । এ্যাপোলো আর 

আইডাসের মধ্যে মার্পেসা যাকে পতি হিসাবে নির্বাচন করবে সেই তার 
পাণিগ্রহণ করবে । 

মার্পেসাকে একথা বলা হলে সে আইডাসকে তার ্বামী হিসাবে বরণ কবে 
নিল। কারণ নে দেখল এযাপোলো দেবতা হলেও কোন মর্তামানবীর প্রেমের 
মূল্য তিনি কখনই দেবেন না। এর আগেও তিনি অনেক মর্ত/মীনবীকে গ্রহণ 
করে পরে তাকে ত্যাগ করেছেন এবং মার্পেলাকেও তিনি সেইভাবে ছদ্দিন পরে 
ত্যাগ করবেন তার দেহটা ভোগ করার পর । 

একদিন আইভাস ও তার যমজ ভাই লিনসেউন ক্যালিভোনিয়ায় শিকার । 
করতে যায়। তারা একটি জাহাজে করে কোলবিসেও যাঁয়। এমন সময় 
অফেরিয়াসের মৃত্যু ঘটলে মেসেনির সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধে । 

কারণ তাদের অন্য ছুই ধমজ ভাই ক্যাস্টর ও পলিভিউসেসও এই 
সিংহাসনের উপর দাবি জানায়। আর্কেডিয়াতে আইভাস ও লিবসেউস এক 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে তাদের চার ভাইএর মধ্যে। কিন্তু আইভাস আর 
পুরাপ--২২ 
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লিনসেউপ ছুই ভাইয়ে কৌশলে ক্যাস্টর আর পলিডিউসেসকে ফাঁকি দিয়ে 
মেসেনিতে পালিয়ে যাঁয়। 

তখন ক্যাস্টর আর পলিডিউসেস মেসেনিতে গিয়ে আইভাস আন 
লিনসেউসের কাছে গিয়ে মেসেনির সিংহাসন দাবি করে। ৃঁ 

আইভাস আর লিনসেউদ তখন শহরের বাইরে তাইগেনাম পাহাড়ে 
পসেডনের উদ্দেশ্যে পূজোর বলি উৎসর্গ করছিল । খবর পেয়ে ক্যাস্টর আর 
পলিডিউসেস শহর থেকে সেই পাহাড়ের দ্রকে এগিয়ে যেতে থাকে । পাহাড়ের 
চূড়া থেকে লিনসেউস ওদের দেখতে পেয়ে আইডাসকে তা বলে। আইডাস 
তখন পাহাড়ের উপর থেকেই তার বর্শাটি ক্যাস্টরকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেয়। 
ক্যাস্টর তখন একটি ফাঁপা ওক গাছের শূন্য কোরে আশ্রক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু 
আইডাসের নিক্ষিপ্ত বর্শাটি ওক গাছের গা ভেদ করে তাকে বিদ্ধ করে। 
তার দেহটা গাছের সঙ্গে গাঁথা পড়ে । পলিডিউসেস তখন তার ভাইএর মৃত্যুর 
প্রতিশোধ নেবার জন্য আইডাসদের আক্রমণ করে। আইডাস তখন একটি 

বড় পাথরখণ্ড পলিডিউসেসের উপর ছুঁড়ে দেয় । পলিডিউসেস তাতে আহুত 

হয়ে গ্রথমে পড়ে গেলেও কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়ে তার বর্শীর দ্বারা লিনসেউসকে 
কাছে পেয়ে তাকে হতা! করার চেসা করে। কিন্ত আইডাঁসের আঘাতে 

পলিডিউসেসও হয়ত নিহত হত, কিন্তু পলিডিউসেসকে একা আইডাসদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে তার জনক দেবরাজ জিয়াস একটি বজ্রপাতের দ্বার! 
আইভাসকে ধরাশায়ী করেন চিরকালের জন্য । চার ভাইএর মধ্যে অবশেষে 
কেবলমাত্র পলিডিউসেসই বেঁচে থাকে । ্ 

ক্যাস্টর টিগারিয়াসের এরসজাত হলেও তারা দুজনেই ছিল একই মায়ের 
গর্ভজাত সন্তান। তাই সহোদর ভাই ক্যান্টর দাক্ুণ ভালবাসত পলিডিউসেসকে। 
কযান্টর মানবসস্তান বলে মৃতার পর স্বর্গে ঘেতে পারেনি । কিন্তু পলিডিউসেস 
জিয়াসের গরমজাত বলে জিয়াস তাকে স্বর্গে স্থান দিতে চান তার মৃত্যুর পর। 
কিন্তু তার ভাইকে এত বেশী ভালবানত পলিডিউন্লেস যে মে বলে ক্যান্টরকে 

ছেড়ে দ্বর্গে যেতে পারবে না। মৃত্যুর পর সেও ক্যাস্টরের সঙ্গে নরকপ্রদেশে 
গিয়েই থাকবে । জিয়াস তখন ঠিক করে দেন পলিডিউসেস আর ক্যাস্টর 
পালাক্রমে একদিন করে স্বর্গে বাস করতে পারবে । পলিডিউসেসের 
্রাত্ৃপ্রীতি দেখে মুগ্ধ হয়ে বান দেবরাজ । তাদের এই ভ্রাতৃপ্রীতির পুরস্কার 
ত্ববূপ তিনি তাদের নক্ষজ্জলোকে স্থান দেন। 

এইভাবে ক্যান্টর আর পঙ্গিডিউসেস ন্বর্গবামী হলে ম্পার্টার সিংহাসনে 
আর কোন দাবিদার রইল না। টিগারিয়াস তখন মেনেলাসকে ডেকে তান 
ছাতে ম্পার্টার শাসনভার দান করল। ওদিকে অফেব্রিয়াসের কোন সন্তান 
ন। থাকায় মেসেনিয়ার সিংহাসনেরও কোন উত্তরাধিকারী বা দাবিদার ছিল 
না। তখন নেস্টরকে ডেকে এনে রাজ্যের প্রঞার! তারই উপর শাসনভার 
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“অর্পণ করে । 

তবে মেসেনিয়ার ঘে অংশে গ্যাসক্লেপিয়ামের ছেলেরা রাজত্ব করত সে 

অংশে রাজত্ব করত না নেস্টর | 

ডেডালাস ও ট্যালস 

ডেডালাদের পিতামাতার কথা ঠিকমত জানা যায় না । কেউ বলে তার 
মা হলো এ্যাক্রিপ্নে, কেউ বলে মেরোপ, আবার কেউ কেউ বলে তার ম। হলো 

ইফিলো ৷ এইভাবে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মাতাপিতার নাম করে। কিন্ত তার 
পিতামাতা সম্বন্ধে যতই মতাস্তর দেখা যাক না কেন, ডেডালাম যে এথেন্সের 
রাজবংশের সন্তান সে কথা সবাই স্বীকার করে একবাক্যে । 

কুশলী কর্মকার হিসাবে ডেডালাস ছিল অদ্ধিতীয়। শোন! যায়, দেবী 
এথেন নাঁকি নিজে তাকে এই কাজ শেখান । ডেডালাসের ট্যাসস নামে এক 

ভাগিনেয় কাজ শিখত তার কাছে। এই ট্যালস ছিল ডেডালাসের বোন 
পলিকান্তের পুত্র । ট্যালসের এত বুদ্ধি ছিল যে মাত্র বারো বছর বয়সেই 
কর্মকারের সব কাজ শিখে নেয় সে। লোহার কাজে সে ক্রমেই আশ্চর্য কলা- 
কৌশলের পরিচয় দিতে থাকে । 

একদিন সে পথে যেতে যেতে পথের ধার থেকে একটা মরা সাপের মুখের 
চোয়াল তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পৰীক্ষা করতে থাকে । পরে সে সেই থেকে 
লোহার সীড়াশী তৈরি করে। এরপর সে একে একে মাটির হাড়ি তৈরি 
করার জন্য কুগ্তকাঁরদের চাকা আর বৃত্ত আকার জন্য কম্পাস তৈরি করে 
প্রথম । এইভাবে সে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়। ফলে ক্রমে তার 
নম ছড়িয়ে পড়ে নারা এখেন্স শহরে । 

এপ্দিকে ডেডালাম ঘখন দেখল তাঁর থেকে তার ভাগনের নামযশ বেড়ে যাচ্ছে 

দিনে দিনে কুশলী কর্মকার হিসাবে, তার থেকে তার ভাগনের নাম লোকে বেশ 

করছে তখন সে ঈর্যাবোধ করতে লাগল তার ভাঁগনের উপর | ক্রমে এই ঈর্ধ। 
দিনে দিনে বেড়ে গিয়ে এক প্রবল হিংসায় পরিণত হয়। এই ঈর্ষার সঙ্গে 

আর একটি কারণ মিলিত হয়ে ট্যালমকে হত্যা কর।র এক গোপন বানা জাগে 
ডেডালাসের মধ্যে । ডেডালাসের সন্দেহ ট্যালন তাঁর মা! পলিকান্তের সঙ্গে 
ব্তিচারে লিপ্ত । এই সন্দেহ তার মনে না জাগলে সে হয়ত ট্যালসকে 
হত্যা করার সংকল্প করত না। 

সে যাই হোকঃ একদিন ট্যালসকে কৌশলে দেবী এথেনের মন্দিরের 
ছাদের উপর নিয়ে গেল ডেডালাস। আবেগের সঙ্গে কথ! বলার ভান কৰে 
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সে তাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। এথেনের এই মন্দিরটি ছিল এ্যাক্রো- 
পোলিসে অবন্থিত। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় ট্যালস। 
ডেডালাপ তখন তার স্বৃতদেহটি একটি থলের মধ্যে ভরে সেটাকে কবর দেবার 
জন্য এক জায়গাক্স নিযে যাচ্ছিল । পথে যাবার সময় অনেকের সন্দেহ জাগায় 
তাকে জিজ্ঞাসা করল তার থলের মধ্যে কি আছে। ডেডালাঁন বলল এক মর! 
সাপকে সে ধর্মীয় প্রথা অনুসারে কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্ক তার থলে থেকে 
রূক্ত গড়িয়ে পড়ছিল বলে লোকের মনে সন্দেহ খুব গভীর হয় এবং তাকে রাজা 
এরিওপেগাসেয় কাছে ধরে নিয়ে যায়। বাজ! এরিওপেগাস এই হত্যার 
ব্যাপারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে নির্বসনদণ্ড দান করে। ট্যালসের আত্ম! 
পাখি হয়ে উড়ে যায় আর তার মা আত্মহত্যা করে। 

ভেডালাস তখন ক্রীটদেশে চলে যায়। সে একজন কুশলী কর্মকার একথা 
ক্রাটের রাজা মাইনস জানতে পেরে তাকে সাদরে বরণ করে নেন এবং তার 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। কালক্রমে ডেডালাম রাজা মাইনসের এক 
দাসীর প্রেমে পড়ে । তাঁর নাম ছিল নৌক্রাতে । ডেডালাস তাকে বিয়ে করে 
এবং তার গর্ভে আইকারাঁস নামে এক পুত্রসস্তান হয় । 

কিন্ত এখানেও সুখে শান্তিতে বেশী দিন থাকতে পাঁরল না ডেডালাস। 
এখানেও তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। পসেডনের একটি সাদা! বলদের 
সে তার রাণী পাসিফাকে সঙ্গম করতে লাছায্য করেছে ডেডালাস এই অপরাধে 
ডেডাঁলাসকে গোলকধশীধারূপ কারাগারে আবদ্ধ করে রেখে দেয় বাজ! মাইনস | 

ডেডালাসের সঙ্গে তার পুত্র আইকারাসকেও কারাদণ্ড ভোগ করতে হুয়। কিন্ত 
পাসিফা অল্প দিনের মধ্যেই মুক্ত করে দেয় ডেডালাম আর তার পুত্রকে । 

মুক্ত হলেও দেশে আর থাঁকতে পারে না ডেডালাস আর জাহাজ ছাড়া! 
অন্য কোন দেশে পালাতেও পারবে না। কারণ তার জাহাজগুলেো রাজ 

মাইনস আটক করে রেখে দেয়। জাহাজগুলেো পাছার! দেবার জন্য সৈন্য 
মোতায়েন করে মাইনস | তখন ডেডালাস বুদ্ধি করে তার আর তার পুত্রের জন্য 
ছুজোড়া ডান1 তৈরি করল যার সাহায্যে তারা ক্রীট দেশ থেকে উড়ে পালিয়ে 
যেতে পারবে । ভানাগুলেো ছিল পাখির পালক দিয়ে তৈরি। আইকারাসের 
ভানাগুলে তার কাধের সঙ্গে মোম দিয়ে আটা ছিল । 

উড়তে শুরু করার আগে ডেভালাস তার পুত্রকে সাবধান করে দিল, খুব 
বেশী উপরে উঠবে না। তাহলে হ্ধের তাশে গলে যাবে মোম। আবার 
নিচুতে নেমে নাঃ তাহলে পালকের ডানাগুলে! ভিজে যাবে জলে। সব লময় 
আমার পিছু পিছু উড়বে। আমার কাছ থেকে বেশী দূরে সরে যাবে ন1। 

এই বলে ছজনে মাটি ছেড়ে আকাশপথে উড়ে যেতে লাগল অজানা দেশের 
সন্ধানে । ওরা! যখন ক্রীটঘীপ পার হয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল 
ক্রীটদেশের চাষী ও জেলেধা তাবছিল ওরা কোন মর্যের মানুষ নয়» ওরা হচ্ছে 
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দেবতা । ক্রমে তারা ন্যান্পস, ডেলস ও প্যারমকে পিছু ফেলে উড়ে যাচ্ছিল । 
এমন সমদ্ব আইকারাস তার পিতার কথা অমান্য করে ওড়ার আনঙ্গে মাতাল 
হয়ে ক্রমশঃ উপরে উঠতে লাগল | উধর্ব আকাশের বামুয়গুল ভেদ করে যতই 
উপরে উঠতে লাগল আইকারাস এক অনম্ুতৃতপূর্ব আনন্দের মত্ততা ততই পেয়ে 
বসল তাকে । উড়তে উড়তে সে সুর্যের অনেক কাছে ঘাবে, দেখবে তার মাঝে 

কি আঁছে-__-এই ধরনের এক তরল অসঙ্গত উচ্চাকাঙ্থখা তার ওড়ার আনন্দের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে উন্মাদ করে তুলল তাকে । 

কিন্তু সর্ষের যত কাছে উড়ে যেতে লাগল আইকারাস ততই সুর্যের জ্বলস্ত 
তেজে তার ডানার সঙ্গে লাগালো মোম গলে যেতে লাগল । অবশেষে তার 

কাধ থেকে ডানাছুটো ছেড়ে যাওয়ায় মূহূর্তমধ্যে আকাশ থেকে সমুদ্রের অতল 
জলে পড়ে গেল আইকারাস। সহসা পিছন ফিরে ডেডালাম দেখল তার পুত্র 

আইকারাঁদ নেই। সে বুঝতে পারল ঠিক তার আদেশ অমান্য করেছে 
আইকারাস। লঙ্ঘন করেছে তার নিষেধ । ঘুঝল ঠিক সমূদ্রের জলে পড়ে 
গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সমূত্রের জলে ভেসে উঠল আইকারাঁসের মৃতদেহট!। 
সেই মৃত্দেছটাঁকে ডেডালাঁস নিকটবর্তী একটা ঘ্বীপে নিয়ে গিয়ে সমাধি দান 
করল। কাছ থেকে একটা পাখিরূপে ট্যালসের আত্মাটা দেখল সে সেই 
থেকে দ্বীপটার নাম হয় আইকারিয়া | 

এরপর মিপিলিতে চলে যাঁ ডেভালাঁপ । নেপলস্ এর কাছে কুমা নামে 
একট! জায়গাতে এাপোলোর এক মন্দিরে গিয়ে তাঁর ভানাগুলো উৎসর্গ করল 

এাপোলৌকে । সিসিলির রাজা কোকালাস তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল । 

কোকালাসের শিশুকন্যার জন্য নানারকমের খেলনা তৈরি করে দিত ডেডালাস । 

এজন্য ডেডালাসকে খুব ভালবাসত বাঁজার শিশুকন্যা । 

এদিকে ক্রীটের রাজা মাইনস তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সমুদ্রে 

কয়েকটি জাহাজ ভাসিয়ে দিয়েছে ভেভালাসকে খুজে বার করার জন্য । এদেশ 
ওদেশ খু'জতে খু'জতে অবশেষে সে কোকালাসের রাঁজ্য সিদিলিতে এসে ওঠে । 

সিসিলিতে একদিন ডেভালাসের সন্ধান পেয়ে যায় মাইনস। সিসিলি শহরে 

অনেক সুন্দর ন্দর বাড়ি ও সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণ করে শ্থপিত হিসাবে প্রচুর 
নাম করে ডেডালাস। 

মাইনস কোকালাসকে বলল, ডেডালাসকে আমার হাতে সমর্পণ করো। 

মে আযার বন্দী। লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে আমার দেশ থেকে । 

কিন্ত মেয়ের অনুরোধে ডেডালামকে ছাড়তে পারল ন। রাজ! কোকালাস । 

রাজ! মাইনস তখন কোকাসের রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করছিল। রাজ। 

কোকালাসের নির্দেশে তখন প্রাসাদের রাজকর্মচারিরা মাইনসকে হত্যা করার 
এক চক্রান্ত করল। গ্ঞান করার সময় ফুটন্ত গরম জলে মাইনসকে ডূবি়ে 
মারল তার] ৷ পরে তার মৃতদ্দেহটাকে জরীট দেশে পাঠিয়ে দিয়ে বাজ| কোকালাস 
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বলল, বাজা মাইন নান করার সময় ফুটন্ত গরম জলের কড়াইয়ে পড়ে গিয়ে 

মারা যায়। 

ক্রীটদেশে মহা সমাঁরোহসহুকারে মাইনসকে সমাধি দেওয়। হয়। কিন্ত 

মাইনসের মৃত্যুর পর দারুণ অশান্তি দেখা যায় ক্রীটদেশে। 
ডেডালাঘ পরে সিসিলি ত্যাগ করে সার্দিনিয় ঘীপে চলে যাঁয়। একবার 

সা্দিনিয়া মাইনসের মৃত্ার পর ক্রীটদেশ আক্রমণ করে। কিন্তু শেষ পর্যস্ত ক্রীট 
জয় করতে পারেনি সার্দিনিয়ার লোকেরা । 

মাইনস না থাকলেও দেবরাজ জিয়াসপ্রদত্ত এক অদ্ভুত প্রহরী ছিল ক্রীট- 
দেশ রক্ষা করার জন্য । প্রহরী বলতে ছিল ষাঁড়ের মাথাওয়ালা ব্রোঞ্জের এক 
জীবস্ত মাধ । অনেকে আবার বলে, দেবশিক্পী হিফাস্টাস এই মুক্তি নির্মাণ 
করে তাঁতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। সেই ব্রোঞ্জের মৃত্তিতে ঘাড থেকে হাটু পর্যন্ত 
একটিমাত্র শিরা ছিল। সেই শিরাতেই নিহিত ছিল মঘৃক্তিটির প্রাণ। তার 
নাম ছিল ট্যালস। ট্যালসের কাঁজ ছিল রোজ তিনবার করে সারা ক্রীটদেশটির 
চারদিকে ছুটে বেড়ানো আর কোন বিদেশী জাহাজ উপকূলের কাছাকাছি 
দেখলে তার উপর বড় বড় পাথর ছোড়া । 

সার্দিনিয়ার লোকের! অনেক জাহাজে করে ক্রীট দেশে এসে আক্রমণ করলে 
ট্যালস ক্র।ট দেশ রক্ষা করার জন্য অদ্ভুত এক কৌশল অবলম্বন করে। সে 
তার ব্রোঞ্ধনি্িত দেছটিকে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হাসতে হাঁসতে ছুটে 
বেড়াতে থাকে । যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রীটদেশের কোন সৈন্য বা লোক ছিল না। 
ট্যালস একা ছুটে বেড়িয়ে সাঙ্দিনিয়ার সৈন্ঠদের আহ্বান করতে থাকে । বলে, 
এ দেশ জয় করতে চাও ত, এক] আমার সঙ্গে এসে লড়াই করেো!। এক একজন 
করে এসে ম্জযুদ্ধ করো। দেখি তোমরা কত বড় বীর। আমাকে পরাস্ত 
করতে পারলেই তোমরা! এ দেশ জয় করে নেবে। আর কেউ বাধা দেবে না 
তোমাদের । 

কিন্ত সার্দিনিয়ার কোন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে এলেই তাকে দুহাত দিয়ে 
হাসিমুখে জড়িয়ে ধরছিল ট্যাল্স আর সঙ্গে সঙ্গে গরম আগুনের মত গাটার চাপে 
সেই সব সৈন্যদের গা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে সার্দিনিয়ার 
সেনাবাছিনীর বু লোক মাথা যেতেই তার! পালিয়ে গেল ক্রীটদেশ জয়েব আশ! 
ত্যাগ করে। সার্দিনিয়ার লোকদের হাপি দিয়ে আহ্বান করেছিল ট্যালস 

বলে সেই থেকে কোন কপট ছুরভিসদ্ধিমুলক হামিকে 'দার্দানিক ম্মাইলঃ 
বলে। 
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ক্রীটের বাজ! মাইনসের বাণী পাঁসিফাঁর গর্ভে অনেক দস্তান জন্মগ্রহণ করে। 
মাইনসের ওরসজাত দুটি সম্তান ছাড়াও হাথ্রিস ও জিয়ামের উরসজাত ছুটি 
সন্তানও গর্ভে ধারণ করে পাসধিফা। মাইনসের ওুরমজাত সম্ভানগুলি হলো! 
এযাকাকালিস, এরিয়াদনে, এ্যাণ্ডে1গীয়াস, কাজেেউস, গ্রকাস ও ফ্রেদ্রা। 

এবিয়াদনে প্রথমে থিসিয়াসকে ভালবাসে ও পরে ডাঁওনিসাঁদকে ভালবাসে 
আর তার ফলে কতকগুলি বীর সন্তান পরব করে। মাঁইনসের অন্যতম পুত্র- 
সম্তান কাত্রেউন পিতার মৃত্ার পর ক্রীটের সিংহাসনে বসে । কিন্তুপরে তারই 
সম্তনের হাতে রোৌডস্এ নিহত হয় সে। ফ্রেদ্রা থিনিয়াসকে বিয়ে করে। কিন্তু 
পরে তার সপত্বীপুত্র হিগ্নোলিটাসের প্রেমে পড়ে এবং তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। 

মাইনসের অন্যতম] কন্াসস্তান এযাকাকালিম দেবতা গ্াপোলোর প্রেম।ম্পদ 
হিসাবে খ্যাতি লাত করে। একটি বাড়িতে এক ভোজসভায় এযাকাকালিসকে 
দেখেই তার প্রেমে পড়েন প্যাপোলো! এবং মেই দিনই দেহসংসর্গে মিলিত হন। 
একথা জানতে পেরে মাইনস তার কন্যা এাকাকাণিমকে লিবিয়াতে নিবাসিত 
করে। সেখানে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে এাকাকালিস। 

মাইনসের অন্যতম পুত্রসন্ত।ন গ্নকাস প্রাসাদের উঠোনে একদিন বল খেলতে 
খেলতে একটি ইদুরকে তাড়া করে। ইছুরের পিছনে ছুটতে ছুটতে মহস1 অদৃষ্ঠ 
হয়ে যায় গ্রকাস। তার বাবা মা অর্থাৎ রাজ] মাইনস আর রাণী পাসিফা 

অনেক খেজ করেও ছেলেকে না পেয়ে দৈববাণীর জন্য লোক পাঠাল 
ডেলফিতে। দৈবধাণীতে জানাশ, ক্রীটশহবে এই মুহূর্তে যে একটি প্রাণী 
জন্মলাত করেছে তাকে দেখে তাঁর সঙ্গে অন্য একটি বস্তব যে স্ঠিক সাদৃগ্ঠ খুঁজে 
পাবে সে-ই রাজকুমার প্নকাঁসকে খুজে বার করতে পারবে । 

রাজা মাইনস খোঁজ করে জ[নল সেই সময় একটি আশ্্য এক বকনা বাসর 
জন্মগ্রহণ করেছে । বকনাটি দিনের মধ্যে তিনবার গায়ের রং পরিবর্তন করে। 

সাদ! থেকে লাল এবং লাল থেকে কালো হয়। মাইনম তখন জ্যোতিষীদের 
ডেকে এই ঘটন|র সাদৃশ্য খু'জতে বললেন। কিন্তু কেউ সে সাদৃশ্ত খুজে পেলেন 
না। তখন পলিডাম নামে একজন গ্রীক এসে বলল, একমাত্র পাকা জাম- 
ফলের সঙ্গে এ বাছুরটির রঙের সাদৃশ্ব পাওয়া যায়। 

পলিডামের এই কথায় মাইনম বলল, তাহলে আমার একমাত্র ছেলেকে 
ধু'জে বার করে আন। একমাত্র তুমিই এ কাজ পারবে । 

পলিভাদ তখন হারানো! গ্লকাসের সন্ধানে বেরিয়ে গেল। প্রাসাদের মধ্যে 
সর্বত্র খোঁজ করতে করতে পলিডাম অবশেষে মাটির নিচে একটি ভাড়ার ঘরের 
সামনে গিয়ে হাজির হলো । সে ঘরে মদ রাখা হত। সে দেখল একটি পেচা 
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সেই ঘরের দরজার কাছে একদল মৌমাছিকে তাড়াচ্ছে। এই ঘটনার মধ্যে 
একটি লক্ষণ খুঁজে পেয়ে পলিভাস সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে খোঁজ করতে লাগল। 
খুজতে খু'জতে সে মধু সঞ্চয়ের একটি বড় জার দেখতে পেল। দেখল গ্নকাস 
খেলা করতে করতে সেই জারের মধ্যে পড়ে গেছে, তার মাথাটা নিচের দিকে 
বয়েছে এবং মে মারা গেছে। 

পলিভাস রাজা মাইনসকে খবর দ্দিল। মাইনস বলল, আমার ছেলে মার! 
গেছে, তাকে তোমাকেই বীচাঁতে হুবে। 

পলিডাস বলল, সপ্রিবনী বিছ্ভা ত আমার জানা নেই । আমি তাকে খুজে 
দিয়েছি, আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। 

মাইনস বলল, আমি জানি কিভাবে তাকে বাচাতে হবে। 
এই. বলে প্রাসাদের বাইরে পথের ধারে একটি বড় কবর খুঁড়ে তার মধ্যে 

প্নকাসের মৃতদেহের কাছে প্লকাসকে আটক করে রাখল । পলিডাসের হাতে 
একটি তরবারি দিয়ে বলল? যতক্ষণ পর্ধস্ত না মৃত গ্লকাঁসকে বাচাতে পার ততক্ষণ 
তোমাকে এই কবরের মধ্যেই থাকতে হবে । 

নিক্ষপায় হয়ে পলিডাস তরবারি হাতে সেই কবরের অন্ধকারে বসে রইল । 
কিছুক্ষণ পর সে দেখল একটি মাপ গর্ত থেকে উঠে এসে গ্লকাসের দিকে এগিয়ে 
আসছে। পলিডাস তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের তরবারি দিয়ে সাঁপটিকে মেরে 
ফেলল। কিন্ত কিছুক্ষণ পর দেখল আর একটি সাঁপ তেমনি উঠে এল মৃতদেহটির 

কাছে। সাপটি যখন দেখল তার সঙ্গী সাপটি মরে পড়ে আছে তখন সে 
কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পর সেই সাপটি মুখে একটি গাছের 
শিকড় এনে মর] সাঁপটির গায়ে ছু'ইয়ে তাকে বাচিয়ে দিল। তারপর সাপ 
ছুটি আবার গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। পলিডাস তখন বুদ্ধি করে সেই শিকড়টি 
মৃত গ্নকাসের দেহে ছু"ইয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে বেচে উঠল গ্রকীদ। তখন 
পলিডাস ও গ্লকাম সেই কবরের ভিতর থেকে মৃক্তির জন্য চিৎকার করতে 
লাগল । সেই সময় পথ দিয়ে একজন পথিক যাচ্ছিল এবং সে তাদের চিৎকার 
শুনে রাজা মাইনসকে খবর দিল । মাইনস তখন তার লোকজন নিয়ে এসে 
কবর থেকে পলিডাস ও গ্নকাসকে উদ্ধার করল । মৃত ছেলেকে জীবিত দেখে 
আনন্দে আত্মহারা! হয়ে উঠল রাজা মাইনস এবং প্রচুর ধনবত্ব দিয়ে পুরস্কৃত 
করল পলিডাসকে | 

পলিডাস তার দেশে ফিরে যেতে চাইল । কিন্ত মাইনস বলল, যে সম্তীবনী 
বিষ্যার দ্বার! তুমি প্রকাসকে বাচিয়েছ সেই বিদ্যা গ্লকাসকে না শেখানে! প্স্ত 
তোঙ্নাকে আমার প্রামাদেই থাকতে হবে । তোমাকে আমি ছাড়ব না। 

পলিডাস তখন বাধ্য হয়ে গ্লকাপকে তা! শিখিয়ে দিল। খুশি হয়ে রাজ! 
মাইনস পলিডাসের যাবার সব ব্যবস্থা করে দিল। জাহাজে ওঠার আগে 
পলিডাস গ্নকাসকে বল্ল, আমার মুখে একটু থুথু ফেলে দাও । 
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এই বলে পলিডাস হা! করতেই গ্লকাস তার মুখের মধ্যে থুখু ফেলে দিল আর 
নঙ্গে সঙ্গে মে পলিডানের কাছ থেকে শেখা সব বিছা ভুলে গেল। পরে গ্লকাস 

বড় হয়ে এক বিরাট লামরিক অভিযানসহ ইতালি দেশে গিয়ে ইতালি জয় করে। 

ুদ্ধবিষ্ঠায় দৌ পারদর্সিতা লাভ করে। কিন্তু ইতালির লোকেরা বলাবলি 
করতে থাকে গ্নকাম তার পিত। মাইনসের সমান যোগ্যতা! অর্জন করতে 

পাবেনি। কিন্তু কালক্রমে প্নকাস ইতালির লোকদের এক উন্নত ধরনের 

ুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত প্রয়োগ পদ্ধতি শিখিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে । 

মাইনসের অন্য এক পুর এ্যাড্রোগীয়স ক্রীড়াবিগ্তায় বিশেষ পারদশিতা লাভ 

করে। সে একবার এথেল্সে গিয়ে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 

প্রতিটি প্রতিযোগিতাক়্ প্রথম স্থান অধিকার করে তার সব প্রতিযোগীদের 

ছারিয়ে দেয় । কিন্তু এখেন্সের তৎকালীন রাজা ঈগাম দেখল প্যালাসের যে 

পঞ্চাশটি পুত্র তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এাণ্ডোগীয়স তাদের বন্ধু এবং 

পাছে এাণ্ডেগীয়দ তার পিতা! বাজ মাইনসের কাছে তার বিদ্রোহী বন্ধুদের 
নিয়ে গিয়ে এখেন্সেত্র বিকুদ্ধে যুদ্ধ করতে মাইনসকে প্ররোচিত করে এই ভয়ে 

গাণ্ডেগীয্সকে হত্যা করার এক চক্রান্ত করে ঈগাস। এাগ্ডোগীয়স ঘখন 

গথেন্স থেকে খীবস্এ আর এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে যাচ্ছিল 

চথন রাজা ঈগাস মেগারার একদল সশস্ত্র লোককে ঈনো নামক এক জায়গায় 

পথের ধারে একটি বনের মধ্যে এাগ্ডে।গীয়শকে হত্যা, করার জন্য লুকিয়ে 

[াখে। গ্যাণ্ডেগীয়প পথে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে পাহসের সঙ্গে একা পড় [ই করে 

নহুত হয় আক্রমণকারীদের ছাতে। 
রাজা মাইনস তখন প্যারস দ্বীপে দেবতার্দের পূজা দিচ্ছিল। এমন সময় 

[তর এযাণ্ডেগীয়সের মৃত্যুসংবাদ আসে তার কাছে। মাইন তখন গান-বাজনা 

1 কোন নমারোহ ছাড়াই পুজ1 শেষ করতে বলল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত 

যারস দ্বীপে কোন পুজার সময় গাঁনবাজন| বা সাজসজ্জা হয় না । 

মাইনসের প্রোমকাগণ 

ক্রীটের বাজ! মাইনস তার বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া আরো কয়েকজন নারীকে 

চাপবাসে। প্যারিয়! নামে এক বনপরীকে ভালবাসে এবং তার গর্ভে কয়েকটি 

জ্ঞান হয়। এই সব সন্তানরা প্যারস ঘ্বীপে এক উপনিবেশ স্থাপন করে। এই 

লব সম্ভানরা পরে হ্রোকলস্ বা হার্িউলেসের ার| নিহত হয়। পরে মাইনস 

ঞ্রাণ্ডেণজেনিয়াকে ভালবাসে এবং তার গর্তে খ্যাস্টারিয়াসের জন্ম হয়। 

পরে মাইনস লিটোর কন্তা ব্রিতোমান্ভিস নামে এক বনপরীর প্রেমে পড়ে । 
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তার এই প্রেমাসক্তি সবচেয়ে গভীর হলেও শেষ পর্বস্ত অতৃপ্ধ রয়ে যায় এবং 
তার প্রেমাম্পদকে লাভ করার জন্য পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াতে হয়। 

ব্রিতামান্ডিন ছিল দেবী আর্তেমিসের ঘনিষ্ঠ সহচরী । দেবী আর্ভেমিনকে 
শিকারে সাহাধ্য করত আর তার শিকারী কুকুরগুলিকে গলায় শিকল বেঁধে 
নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এটাই ছিল তার একমান্র কাজ। 

হঠাৎ ভ্রিতোমাতিসকে একদিন দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় মাইনস | কিন্তু 
তার প্রেমের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে বেড়াতে লাগল 
ব্রিতোমাতিপ । প্রথমে সে বনের মাঝে খন পাত।র আড়ালে লুকিয়ে মাইনসের 

দৃষ্টি এডিয়ে চলতে লাগল । কিন্তু ক্রমে তার প্রতি মাইনসের আসক্তি বেড়ে 
যেতে থাকলে বন ছেডে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। মাইনসও 
তখন বাজকাধে অবলা করে তার অতৃপ্ু প্রেমের জ্বালায় পাহাড়ে পৰতে 

ব্রিতোমান্তিসের পিছু পিছু তাঁকে অন্গসরণ করে বেড়াতে লাগল । অবশেষে 
মাউনসের তাড়া খেয়ে একদিন শমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল ব্রিতোমাতিস। পরে 
জেলেদের জালে সে ধরা পড়ে । পরে আর্তেমিম ব্রিতোমান্তিসকে দেবীতে 
পরিণত করে তর নতুন নামকরণ করেন “ডকটিনা |? 

এইভাবে মাইনসেব আবশ্বস্ততার কথা শুনে দাকণ রেগে যায় রাণী 

সঞফ্া। একের পর এক ন।র'র পিছনে ছুটে চলা একটা যেন নেশা হয়ে 
উঠেছে ব্যভিচারী মাইনসের । রানী পাসিফা যখন অনেক করে স্বামীকে 

বুঝিয়ে পারল না তখন এক যাছুমন্ত্র প্রয়োগ করল মাইনসের উপর । তার 
ফলে মাইনস তার স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোন মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করলেই সে নারীর 

গর্ভে যে বীর্ধ শ্খলন করত তার মধ্যে শুক্রকীটের পরিবর্তে থাকত অসংখ্য ছোট 
ছোট সাপ, কীকড়া বিছে প্রভৃতির ছ।না। সেগুলো সেই নারীর পেটের মধ্যে 

ঢুকে তার নাভীভূড়িগুলৌকে কামড়ে থাকত। এরপর কথাটা ফাস হয়ে 
যাওয়ার জন্য নাধীরা মাইনসের সঙ্গে সহবানম করতে ভয় পেত। 

একবার এথেন্সের রাজা এবেকথেউসের স্বামীপরিত্যক্তা কন্যা প্রোক্রিণ ক্রীটের 
রাজপ্রাসাদে বেড়াতে আসে । মাইনস তাকে দেখার সঙ্গে পঙ্গেই প্রেমে পড়ে 

যায় তার। প্রোক্রিসের স্বামী সেফাপাস এতদিন খুবই বিশ্বস্ত ছিল স্ত্রীর প্রতি । 
একবার প্রোক্রিসের প্রতি ঈষাপরায়ণ ঈয়স নামে এক যুধতী সেফালাসের কাছে 
এসে প্রেম নিবেদন করে । কিন্ত সেফালাস বলে সে প্রোক্রিসের কাছে বিশ্বস্ত 
থাকতে চায়। ঈয়স তখন তাকে বলে সে বিশ্বস্ত থাকলেও প্রোক্রিন কিন্ত তার 
প্রতি মোটেই বিশ্বস্ত নয়। সেফালাদ এ কথা বিশ্বাস করতে না চাইলে ঈয়স 
তাকে এক ব্বর্ণকীরের ছন্মবেশ ধারণ করে প্রোক্রিসের কাছে যেতে বলল। সে 
ঘেন প্রোক্রিসকে একটি খাটি সোনার মুকুট দেবার লোভ দেখিয়ে তার শখ্যাঁয় 
তাকে আহ্বান করে। প্রোক্রিসের কাছে সোনা আর ট'?কাটি। ভালবাসার থেকে 
সত্য । ঈয়সের কথামত সেফালাস তাই করল। সত্যিই দেখল প্রোক্রিদ সোনার 
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মুকুটের লোভে তার শধ্যালঙ্গিনী হবার প্রস্তাবে বাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। 
এরপর নিজের পরিচয় দিয়ে প্রোক্রিঘকে পরিত্যাগ করল সেফালাস। এখে্ন্ 
শহরে কথ্টটা প্রচারিত হয়ে যেতে লজ্জায় সেখানে আর থাকতে পারল ন 
প্রোক্রিস। তাই সে ক্রীট দেশে বেড়াতে এল। 

ক্রীটদেশে এসে রাজপ্রামাদে বাজ! মাইনসের আতিথ্য গ্রহণ কবরল। 

একদিন সুযৌগ ঘুঝে মাইনন প্রেম নিবেদন করল প্রোক্রিদকে । মাইনস 
বলল, আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী হলে তোমাকে আমি এমন একটি শিকারী 
কুকুর দেব যা তোমার শিকারকে সব সময় এনে দেবে, যা তে।মার আদেশ 
কোনদিন অমান্য করবে না। আর একটি তীর দেব যা তেমার যেকোন 
লক্ষ্াকে বিদ্ধ করবে । 

প্রেক্রিল খুশি হয়ে রাঁজী হয়ে গেল মাইনসের প্রস্তাবে । তবে মাইনস 
একদিন যখন তার সঙ্গে দেহুসংসর্গ করতে চাইল তখন প্রোক্রিপ আপত্তি 
জানান । কারণ মাইনসের বীধের মধ্যে দোষ আছে এবং তার সেই কলুষিত 
বীর্ধ তার গর্ভে পড়লে সে রোগগ্রস্ত ও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়বে--এ কথা সে 
আগেই বলেছে । সে তাই মাইনপকে মায়াবিনী আবিষ্কৃত একটি ওষুধ পান 
করাঁব কথা বলল । তার কথামত মাইনপ তাই পান করন এবং তর ফলে 

মাইন দেখল তাঁর বীর্পাতকালে এবার আব তাঁর ধীর্ষের থেকে শুক্রকীটের 
পরিবর্তে সাপ বিছে প্রভৃতি বার হলো না। 

এইভাবে ভাদের সহবাসকণর্ধ এবং দেহ্সংসর্গ নিখিদ্ধে সম্পন্ন হলেও প্রোক্রিস 

বেশীদিন আর মাইনসের প্রীাদদে থাকতে চাইল নাঁ। কারণ সে দেখল 
পাঁসিফা তাকে আর ভাল চোখে দেখবে না এবং অন্যভাবে তাৰ উপর যাছু 
প্রয়োগ কবে তার ক্ষতি করতে পারে, এই ভেবে এখেন্নে চলে যাবার মনস্থ 
করল। মে এক ন্থুপর্শন কিশোর বালকের বেশ ধারণ করে ক্রীট ছেড়ে 
রওনা হলো এথেন্সের পথে । সে শপচটরেনাস' নামে এব নতুন নাম ধারণ 

করল । তার সঙ্গে নিল মাইনস প্রদত্ত ল্যালাপস্ নীমে সেই শিকারী কুকুর 
শ্রার সেই অব্যর্থ তীর । 

প্রোক্রিপ দেশে গিয়ে দেখল সেকালান তার দলবল নিয়ে এক শিকার 
অভিযানে যাচ্ছে । প্রোক্রিস তখন কৌশলে সেই দলে যোগ দিল । তার 
শিকারী কুকুর আর তীর দেখে সেফালাসও খুশি হয়ে তাকে সঙ্গে নিল। 
তাছাড়া তখন সে পুরুষের বেশে ছিল বলে কোন অস্থবিধা হলো না। একদিন 

সেফালাস পুরুষবেশী প্রোক্রিঘকে বলল, তোমার কুকুর আর তীরটা আমা, 
বিক্রী করে দাও । আমি তোমায় অনেক টাকা দেব । 

প্রোক্রিস তখন মদ্দির চোখে সেফালানের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি 
একমাত্র ভালবাসা ছাড়! কোন টাকার বিনিময়ে এ জিনিস কাউকে দেব না। 

আমি তোমাকে এ দুটো চিরদিনের মত দিয়ে দেব। এ দুটোই দৈব বস্ত। 
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তার বিনিময়ে আমি তোমার কাছ থেকে চাই শুধু অন্তহীন অফ্ুরান ভালবাসার 
প্রতিশ্রতি আর তোমার কাছে কাছে থাকার আশ্বাস । 

সেফালাম আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। বলল, আমি তোমাস়্ 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এ প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করব না। 

রাত্রিতে শোবার সময় সেফালাসের কাছে শোবার অনুমতি চাইল । এবার 

তার নিজের পরিচয় দান করল প্রেক্রিল। সেফালাস দীর্ঘ দিন পর পবিত্যক্তা 
স্রীকে কাছে পেয়ে খুশি হয়ে গ্রহণ করল তাকে । এরপর কিছুদ্দিন বেশ দুজনে 
সুখে শাস্তিতে ঘর করল। 

এদ্দিকে শিকারের দেবী আর্তেমিম রেগে গেলেন প্রে।ক্রিসের উপর | কারণ 
তিনি যে দৈব শিকারী কুকুর ও তীরটি মাইনসকে একদিন দান করেছিলেন 
সেই কুকুর ও তীর মাইনস প্রোক্রিপকে দান করে জারজ লালসার বশবর্ত 
হয়ে। তাও তিনি কোনরকমে সহ করে চুপ করেছিলেন । কিন্ধ পরবে 
প্রোক্রিস আবার সেফালামের ভালবাসার বিনিময়ে তাকে তা দান করে। 
এইভাবে তার দেয়! দৈব বস্ত নিয়ে একের পর এক ব্যতিচার চলতে থাকায় 

তিনি রেগে গিয়ে সেফালাম ও প্রোক্রিসের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ফাটল 
ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন । তিনি প্রোক্রিসের মনে এক ঈর্ষা সঞ্চার 
করলেন । প্রোক্রিসের কেবলি মনে হতে লাগল সেফালাস এখনে ঈয়সের 
সঙ্গে গোপনে মিলিত হয় । রোজ মধ্য রাত্রিতে ছু ঘণ্ট(র জন্ত সেফালাম একা 
একা শিকারে যেত। তাই দেখে এই সন্দেহ গাঁড় বদ্ধমূল হয়ে উঠল 
প্রোক্রিসের মনে । 

একদিন মধ্য রাত্রির পর সেফালাস শিকারে বেরিয়ে যাওয়ার পর গোপনে 
তার অনুসরণ করতে লাগল প্রোক্রিস। সহসা একসময় অদরে ঝোপের ধারে 
পাতার উপর কার পদশব শুনে চমকে উঠল সেফালাস। তার সাথী কুকুর 
ল্যালাপস্ গর্জন করতে লাগল । সেফালাম কোন হিংম্র পন্ড ভেবে সেই 

দৈব অব্যর্থ তীরটি ছুড়ে দিল শব্দটাকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে তীরটা গিয়ে 
প্রোক্রিসের বুকটাঁকে বিদ্ধ করল। মুহূর্তমধ্যে প্রাণ ত্যাগ করল প্রোক্রিস। 
শোকে বিহ্বল হয়ে কাদতে লাগল সেফালাস । কথাটা রাজার কানে যেতে 

সেফালাসকে চিরদিনের জন্য নির্বাসনদণ্ড দান করল সে। মনের ছুংখে দেশ ছেড়ে 
থীবস্ দেশে চলে যায় সেফালাস। সঙ্গে তার কুকুর আর তীরটিও নিয়ে যায় । 

থীবন্এ গিয়ে থীবস্এর অন্তর্গত ক্যাডমীয়ার রাজ এযাচ্ফিত্রিয়নের সঙ্গে 
সখ্যতা স্থাপন করে সেফাঁলাস ৷ সেই সময় একটি দৈব শৃগীল সারা ক্যাডমীয়ায় 
যাঁকে তাকে কামড়ে ভর়ঙ্কর এক তাগুৰ চালিয়ে যাচ্ছিল । অবশেষে শিয়ালটি 
প্রতি মাসে একটি করে মানবশিশু দাবি করে সন্ধি করে বাজ] এাক্ষিত্রিয়নের 
সজে। শিয়ালটি একটি সাধারণ পশু নয়ঃ দৈব প্রেরিত এক শিয়াল বলে তাকে 
কেউ ধরতে বা! মারতে পারত না। এ জন্ত খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিল রাজা 
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এ্যান্ষিত্রিয়ন। 
এমন সময় সেফালালের দৈব কুকুরটিকে দেখে সেই দৈব শিয়ালটিকে ধরার 

জন্য ধার চাইল সেফালালের কাছে। সেফালানও বন্ধুত্বের খাতিরে তাতে 
্বীকার হলো তখন স্বর্গের দেবতাগণ বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। কারণ 
শিয়াল আর কুকুর ছুটিই দৈব। অবশেষে দেবতারা জিয়াসের শরণাপন্ন হলে 
জিয়াম সেই দৈব কুকুর ও দৈব শিয়াল ছুটিকে পাথরে পরিণত করে 
দিলেন । 

এরপর এ্যান্ষিত্রিয়ন তেলিবোয়ার বাজার সঙ্গে এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে । 
সেফালাস তখন এাম্ষিজিপ্ননকে সাহায্য করতে থাকে। কিন্তু সেফালাস 

পরে জানতে পারে তেলিবোয়ার রাজা পিটারেলাসের মাথায় যতদিন সোনালী 
চুলগুলো থাঁকবে ততদিন তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। তার পিতামহ 
পসেডনের কৃপায় সে এই চুল পায়। এদিকে পিটারেলাসের কন্যা কমাঁথো তাদের 
আক্রমণকারী বাজ! এ্যাক্ষিত্রিয়নের প্রেমে পড়ে যাঁয় এবং তার শিবিরে গিয়ে 
প্রেম নিবেদন করে। এ্যাক্ষিত্রিয়ন তখন তাকে তার রাজার মাথ! থেকে সেই 

সোনালী চুল কেটে আনতে বলে । কমাথে! একদিন বাত্রিবেলায় তার বাবা 
যখন ঘুমৌচ্ছিল তখন তার মাথ! থেকে সব চুল কেটে এ্যাক্ষিত্রিয়নের শিবিবে 
চিরদিনের মত চলে যায়। এ্যাশ্ষিত্রিয়ন তখন সেফালাসের সাহায্যে সহজেই 
তেলিবোয়া জয় করে এবং সেফালানকে সেই রাজ্যের একটি অংশ হিসাবে 
একটি দ্বীপ দান করে। সেফাঁলাসের নাম অনুসারে সেই হ্বীপটির নাম 
হয় সেফালেনিয়া । ৰ 

পরে সেফালাদ একে একে যাদের সঙ্গে তার স্ত্রী প্রোক্রিস অবৈধ দেহসংসর্গে 
মিলিত হয় তাদের কথা জানতে পারে । সে মাইনসকে কোনদিন ক্ষমা করতে 
পারে নি। তবে টিলিয়নকে সে ক্ষম! করে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঈয়সের অবৈধ 
দেহসংসর্গে মিলিত হওয়ার জন্য অনুতগ্র হয় । কিন্ধু অন্থতাপের মধ্য দিয়ে তার 
আত্মন্ুছ্ছি ঘটলেও প্রোক্রিসের প্রেতাত্মা তাকে অনবরত তাড়িকে নিয়ে বেড়াতে 
থাকে । অবশেষে সে একদিন একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ 
দেয়। 

মাইনস ও তার ভ্রাতাগণ 

দেবরাজ জিয়াস মতে এসে ইউরোপের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেন এবং একে 
একে তিনটি পুত্রসন্তান উৎপাদন করেন তার গর্ভে। এই তিনটি সন্তান হলো 
মাইনস, রাপাম্যানধিস আর শার্পেডন। এরপর জিয়াস ইউরোপকে ত্যাগ 
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করে চলে যান। জিয়াস চলে গেলে ইউরোপ ক্রীটের রাজা এ্ান্তাব্রিয়াসকে 
আবার বিবাহ করে। 

কিন্ধ রাজা এান্তারিয়াসের গুরসে ইউবোপের গর্ভে কোন সন্তান হলে! 
না দেখে গ্রান্তারিয়াল জিয়াসের গুরসজাত তিনটি পুত্রসস্তানকেই নিজের 
সম্তান হিসাবে দেখতে থাকে এবং তাদের তিনজনকে তার রাজ্যের উত্তরাধিকার 
শ্বান করে যায়। 

পরে তিন ভাই বড় হয়ে মিলেতাস নামে একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে 
এবং তিন ভাই-ই তাকে বিয়ে করতে চায়। মিলেতাস ছিল এ্যাপোলোর 
গুরসজাত সন্তান । এরেইয়! নামে এক বনপরীর গর্ভে ভার জন্ম হয়। 

মিলেতাসকে কেন্দ্র করে তিন ভাইএর মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠলে বালক 
মিল্তোস প্রকাশ্যে ঘোষণা করে সে তিন ভাইএর মধ্যে শার্পেডনকে চায় 
এবং তাঁকেই সে সবচেয়ে বেশী ভালবামে | 

জোষ্ঠপুত্র হিসাবে মাইনস তখন ক্রীট দেশের সিংহাসনের দাবিদার ছিল। 
যুবরাজ হিসাবে শাসনক্ষমতারও অধিকারী হয়েছিল অনেকখানি । মিলেতাস 
শার্পেডনকে পছন্দ করার জন্য তাকে ক্রীটদেশ ছেড়ে চলে যাবার হুকুম দিল 
মাইনস। মাইনসের সঙ্গে শত্রুতা বা বিরোধিতায় পেবে উঠবে না ভেবে একটি 
বড় জাহাজে করে দেশ ছেড়ে চলে গেল মিলেতাস। সে চলে গেল এশিয়৷ 
মাইনবের অন্তর্গত ক্যারিয়ায়। সেখানকার দানব বাজা এ্যানাঞ্জকে পরাজিত 
ও নিহত করে পেখানে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করল মিলেতাস। 

ক্রীটের রাজা এান্তারিয়াসের মৃত্যুর পর ক্রীটের সিংহাসন দাবি করল 
মাইনন । সে বলল, যেহেতু মে দেবতাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং তাদের দ্বারা! 

অনুগৃহীত দেই হেতু সিংহাসনের উপর তার দাবি সর্বাধিক। সে তার প্রমাণ 
দিতেও চ)ইল পবার সামনে । 

একধিন বাজ্যের বু লোকের লামনে সমুদ্রদেবতা পসেডনের উদ্দেশ্ট্ে পঞ্- 
বলি দেবার জন্য এক বেদী প্রস্তুত কবে সে পসেডনের কাছে প্রার্থনা করল 
বলির জন্য একটি ষাঁড় যেন সমৃদ্র থেকে উঠে আসে আপন! থেকে । কিছুক্ষণের 
মধ্যেই তার প্রার্থন। পূর্ণ হলো । 

দেখা গেল, ধবধবে সাদা একটি ষাঁড় সমুদ্র থেকে সীতার কেটে এগিয়ে 
আসছে কুলের দিকে । কিন্তু বীড়টির দেঁহপৌন্দ্য দেখে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল 
মাইনস যে তাকে বলি না দিয়ে তাঁর পশুশালায় সেটিকে বেখে দেবার বাবস্থা 
করে অন্য একটি বলদ বলি দ্িল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে হতবাক 
হয় ক্রীটদেশের লোক এবং তার! একবাক্যে সকলে মাইনসকেই বাজ! করতে 
চাইল। | 

কিন্তু ছোট ভাই শার্পেডন বাধা দিয়ে বললঃ বাঁজা গ্যান্তারিযাসের ইচ্ছা 
ছিল এ রাজ্য তিনি তিন ভাইএর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেবেন। 
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মাইনস তখন বললঃ আমিও তাই দেব। এই রাজা সমান তিনভাগে ভাগ 
করব। 

কিন্তু মাইনপের শক্রতায় জ্রীটদেশে থাকতে পারল না শার্পেডন। সে 
এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত সিলিপিয়ায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে এক 

নতুন রাজ্য স্থাপন করল। শার্পেডনের থেকে বিচক্ষণ ও ধীরমস্তিষ্ক রা 
মানধিস মাইনসের কাছেই রয়ে গেল। 

এরপর হেলিয়ামের কন্যা পাপিফাকে বিষে করে মাইনস। কিন্ত পসেডন 
ও দেবী গ্যাফোদিতে এ বিয়েটাকে ভাল চোখে দেখলেন না। মাইনস 
পদেডনের উদ্দেশে প্রতি বছর যে বলদ বলি দিত সে বলদ সব দিক দিয়ে 
সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু মাইনস সব সময় সবচেয়ে ভাল বলদ ন! 

বেছে একটি নিকট বলদ বলি দ্রিত। পাসিফাও দেবী এ্যাঞফ্রোদিতেকে কয়েক 
বছর ধরে উপযুক্ত পূজা উপচার দিয়ে সন্ত করেনি। ফলে পসেডন এবং 
এ্াফোদিতে ছুজনেই পাপিফার মনে এমন এক অস্বাভাবিক ও অবৈধ 
প্রেমানক্তি জাগিয়ে দিলেন যা তাদের দাম্পত্য প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে 
দেয় অনেকথানি। সমুদ্র থেকে উঠে আসা যে সাদা ও স্থদর্শন ষাড়টিকে 
তাঁর গরুর পালের মধ্যে রেখে দেয় সেই ধাড়টিকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় 

পাসিফা। ক্রমে সেই অস্বাভাবিক প্রেমাসক্তি বেড়ে যেতে থাকে দিনে দিনে 
এবং সমস্ত কাগুজ্ঞ।ন ও বিচাঁরধুদ্ধি হারিয়ে ফেলে সে। দে একজন মানবী 
একথা ভুলে গিয়ে সেই ষাঁড়টির সঙ্গে সঙ্গম করতে চাইল মনে মনে । 

একথ। কিন্ত কারো কাছে প্রকাশ করতে পাবল না পামিফা। তবে 
একদিন ডেডানাস নামে এথেদ্সের যে কুশলী কারিগর মাইনসের আশ্রিত হয়ে 
বাস করছিল তাকে না বলে পারল না। ডেডাবপ পাসিফার সব কথ! শুনে 
একটা উপার খুজে বার করল। 

অনেক ভেবে ডেডালাস একটা কাঠের গণ্ডী তৈরি করে তার পেটটা 
এমনভাবে ফ!পা রেখে দিল যাতে একটা লোক তার মধ্যে ঢুকে থাকতে পারে । 
গাভীটিকে দেখতে অবিকল জীবস্ত গাভীর মত। গাভীটি তৈরি করে গোচাবণ- 
ক্ষেত্রে যেখানে মাইনসের গকুর পাল চনত সেথানে রেখে এল । ভারপর পাধিফাকে 

সেই নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ডেডালাস বলল, এ কাঠের গাভীর পিছনের 
দিকে একটি দরঞ্জা আছে) আপনি হাত দিয়ে ঠেলে সেই দরজা দিয়ে ওর 
পেটের মধ্যে ঢুকে থাকবেন । আপনি গাভীটির মুখের দিকে মুখ করে হাটু 
মুড়ে বসে আপনার পাছাটিকে গাতীটির লেজের কাছে সংযুক্ত করে রাখবেন। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার প্রিয় ষাঁড়টি ওটাকে জ্যান্ত গাভী ভেবে সঙ্গম 
মানসে ওর উপর উপগত হবে আর তখন আপনি সহজেই সঙ্গমহুখ উপভোগ 
করতে পারবেন । 

ডেডালাসের কথামত তাই করল পাসিফা এবং এই অস্বাভাবিক সঙ্গমের 
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ফলে মানুষের দেহ ও যাঁড়ের মাথাবিশিষ্ট মাইনটার নামে ভয়হরে এক দৈত্যকে 
প্রসব করল যথাসময়ে । এই দৈত্যটা ক্রমে সার1 দেশে ঘুরে বেড়িয়ে ধ্বংসকা্ধ 
চালাতে থাকে । 

পরে সব কথা জানতে পারে রাজা মাইনস। ক্রমে রাজধানীতে অনেকেই 
কথাট] জানতে পেরে কানাথু'ষো করতে থাকে । তখন মাইনস এই কুৎসা 
আর অপমানের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দৈববাণীর আশায় মন্দিরে 
গেল। মন্দির থেকে দৈববাণী হলো, সে যেন ডেডালাঁসকে নিয়ে শহরের বাইরে 
এক নির্জন স্থানে এক গোপন বিশ্ামাগার নির্মাণ করায় এবং তার অবশিষ্ট 
জীবন সেখানেই কাটায়। 

মাইনস ডেডালাসকে দিয়ে শহরের প্রাস্তে একটি পাহাড়ের গুহার ভিতর 
এক প্রশস্ত জায়গায় একটি গোলকধশীধা নির্মাণ করাল । সেখানে যাওয়। 
কোন মানুষের পক্ষে খুবই শক্ত । তার মধ্যে মাইনস পাসিফা আর তার 
গর্ভজাত ভয়ঙ্কর মেই দৈতাটাকে আটকে রেখে দিয়ে নিজেও বাস করতে 
লাগল । 

মাইনসের ভাই রাঁদাম্যানথিস তাকে রাঁজকার্ষে সাহায্য করল । বিচক্ষণ 
বাদাম্যানথিল অনেক আইন প্রণয়ন করে এবং দেশে সুশাসন প্রবর্তন করে। 
কিন্তু একসময় হঠাৎ বাঁগের বশবর্তী হয়ে তার এক নিকট আত্মীয়কে হত্যা 
করে ফেলায় লঙ্জ্বায় সে দেশত্যাগ করে এবং যাবার সময় সে অবিবাহিত ও 
নিংসস্তান থাকায় তার রাজ্য সে তার ভাইঝি এবিয়াদনের পুত্রদের মধ্যে ভাগ 
করে দিয়ে যায়। 

শোনা যায় বাঁদাম্যানথিস ক্রীট দেশ ছেড়ে বোতিয়া চলে যাঁয়। 
বোতিয়ার অন্তর্গত ওকালিতে বাস করতে থাকে সে। সেখানে গিয়ে রাজা 
এযাক্ষিত্রিয়নের মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্বী ও হাফ্িউলেসের মাতা এালসি- 
মেনেকে বিয়ে করে। হ্যানিয়াতাস শহরে রাদাম্যানথিস আর এালসিমেনের 
ছুটি সমাধিস্তস্ত পাশাপাশি আছে। রাদাম্যানথিসের মৃত্যুর পর জিয়াস 
তাকে মাইনসের মত নরকের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত করেন। নরকের অন্ত 
ছুজন বিচারক ছিল মাইনস আর হকাস। 

এযাঁরস্তেউস 

ল্যাপিনের রাজা, হিপাসাস অন্যতম। নাইয়া ক্রিদাসেপকে বিয়ে কৰে 
এবং এই বিষের ফলে তাদের একটি কন্যাসম্তান হয় । তার নাম রাখা হয় 
সিরিন। সির্িন কিন্তু বড় হয়ে ঘরে থাকতে বা ঘর-সংসারের কোন কাজকর্ম 
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করতে চাইত না। সে শুধু বনে বনে সারাদিন ও অর্ধেক রাত পর্যস্ত ঘুরে 
বেড়িয়ে শিকার করে বেড়াতে ভালবাসত। তার বাবার পশুশালায় গিয়ে মাঝে 
মাঝে পশুদের দেখাশোন1 করত সিরিন। 

একদিন গ্যাপোলে। দেখেন সিরিন একটি বনের ধারে একটি সিংহের সঙ্গে 
লড়াই করছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লড়াইয়ে সে জিতে গেল । এ্যাপোলো 
তখন সেপ্টরদের বাজ! শেইরনকে মেয়েটির পরিচয় জানতে চেয়ে তাকে বিয়ে 
করা সঙ্গত হবে কি না জিজ্ঞাসা করল। শেইরন' শুধু নীরবে হাসল সে কথা 
শুনে। কারণ শেইরন ভবিহ্কতের কথা বলতে পারত এবং এ্াপোলোর মনের 
কথ! জানতে পেরেছিল । সে জানত এযাপোলো সিরিনের পরিচয় সবই জানেন 
এবং তিনি একদিন স্থযোগ বুঝে সিরিনকে তুলে নিয়ে যাবেন। সে আরও 
ভবিস্বদ্বধাণী করে বলল এ্যাপোলো৷ সিরিনকে তুলে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে এক 
নির্জন দ্বীপের মাঝে দেবরাঁজ জিয়ামের এক নিজস্ব বাগানে রাখবেন এবং 
সেখানে এক রাজ্য স্থাপন করে সেখানকার রাণী করবেন তাকে । 

কালক্রমে এই ভবিত্বদ্ধাণী সত্যে পরিণত হয় । 
(মিরিন একদিন যখন পিনেউন নদীর ধারে একা একা তার পিতার 

পশ্ডপাল চরাচ্ছিল, তখন এাপোলো তাকে তুলে নিয়ে গেলেন । তিনি তাকে 
সোনার রথে চাপিয়ে সমুদ্র পার হয়ে একটি দ্বীপের মাঝে একটি পাহাড়ের উপর 
অবস্থিত একটি স্বদৃশ্ঠ প্রাসাদে নামিয়ে দিলেন। সেখানে দেবী এাফোদিতে 
তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি সোনার ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে 
সোনার পালক্কে বসতে দিয়ে বললেন এটিই তাদের শোবার ঘর । 

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় খ্াপোলো সিরিনকে বললেন, এই প্রামাদদের নিকটেই 
আছে বিরাট বন আর সে বনের প্রান্তে আছে চাষের ক্ষেত আর বিস্তীর্ণ 
গোচারণ ভূমি। তুমি বনপরীদের সঙ্গে ইচ্ছামত সে বনে গিয়ে শিকার করতে 
পার। এ দেশ বড়ই উর্বর এবং সব দিক দিযে সমৃদ্ধিশাপী এ দেশ তোমার 
এবং তুমিহ হবে এখানকার রাণী এবং স্থদীর্ঘ জীবনকালের অধিকারিণী। 

কিছুকাল পরেই একটি পুত্রণন্তান প্রসব করল দসিরিন। তার নাম রাখা! 
হলে! এারিস্তেউস । এযাপোলে। কিন্তু থাকতেন না সেখানে । দেবতা হয়ে 
কোন মানবীর সঙ্গে সব সময় থাকতে পারেন না তিনি। সিরিনকে এই স্বর্ণ- 
প্রাসাদে এনে প্রতিষ্ঠিত করার পর সেই যে চলে গেছেন এ্যাপোলো! আর তিনি 
আমেনন । ঃ 

এযারিস্ভতেউসের জন্মের কিছুকাল পর আবার একবার এযাপোলে! এলেন 
সিরিনে কাছে। আবার মিলিত হলেন তার সঙ্গে। তাদের এই মিলনের 
ফলে আবার গর্ভ সঞ্চার হলে! সিরিনের মধ্যে | এবার আর একটি পুত্রসস্তান 
প্রসব করল সিরিন। তার নাম হলো ইদমন | ইদমনও বড় হয়ে একজন 
নাম-করা। 'ভবিহ্যঘক্তা হয়। 

রাণ_২৩ 
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এরপর এাপোলো আর না আনায় সিরিন বেগে গিয়ে রণদেবতা 
এযারেসকে এক বান্তরিত আহ্বান জানায় তার প্রাসাদে । সের্দিন নিরিনের 

ঘরেই রাত কাটান গ্যারেস। তাদের সঙ্গমের ফলে সিরিন আবার একটি পুত্র- 
সন্তান প্রসব করে । তার নাম হয় ডাওমীভস্। 

এ্যাপোলোর কথামত তীর প্রথম পু এারিস্তেউপকে বনপরীরা মানুষ 
করল। তাকে তারা শিশু বয়স থেকেই ছুধ থেকে মাখন তৈরি করতে ও 
মৌচাক নির্মাণ করতে শেখায় । বড় হয়ে সে লিবিয়া থেকে বোঁতিয়! চলে যায়। 

্যারিজ্তেউস যৌবনে পদার্পণ কবল কাব্য ও শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
মিউজরা অতোনীর সঙ্গে তার বিয়ে দেন। এই বিয়ের ফলে একটি পুত্র ও একটি 
কন্াসস্তান হয় তাদের । এই পুত্র হলো হতভাগা এাকতিয়ন আর কন্াটি 
হলে! ডাওনিসাসের ধাত্রী ম্যাকরিম। এ্যারিস্কেউস বাল্কালে তার মায়ের 
কাছে যেমন শিকার, পশুপালন ও পশুচারণবিগ্যাঁ ভালভাবে শেখে তেমনি বন- 
পরীর! তাকে ভবিত্বহাণী আর রোগ নিরাময় করার বিদ্যা শেখায় । 

একবার এ্যারিস্তেউস ডেলফিতে তার ভাগ্য গণনা! করতে যাঁয়। ডেলফির 
মন্দিরে দৈববাণীতে বলে, তুমি থিয়স ছ্বীপে চলে যাও, সেখানে অনেক সম্মান 
অপেক্ষা করে আছে তোমাঁর জন্য । 

এই দৈববাণী শুনে সঙ্গে সঙ্গে থিয়স ঘবীপে চলে গেল এারিস্তেউস | সেখানে 
গিয়ে দেখল এক দৈব অভিশাপে সেখানে এক নিদারুণ মড়ক আর মহামারী 
চলছে । মৃত্যুর এক করাল ছায়াতলে উদ্বেগাকুল হয়ে বাঁস করছে সেখানকার 

লোকের] । 

এ্যাবিস্তেউস খোজ নিয়ে জানতে পারল এই দৈব অভিশাপ অকারণ নয়। 
আইকারিয়াসের হত্যাকারীর এই দ্বীপেই বাস করছে বলে সেই পাপের ফলে 
ছুথভোগ করছে এ রাজ্যের লোকেরা । এ্যারিস্তেউস অচিরে বেদী নির্মাণ 
করে জিয়া ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্তে পূজা ও পশুবলি দিল। তারপর 
সেরাজোর লোকদের বুঝিয়ে আইকারিয়াসের হত্যাকারীদের খোজ করে 
তাঁদের ধরে সকলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করল । তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে দেশ- 

জোড়া মড়ক আর মহামারীর অবসান ঘটল। শাস্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে এল সারা 
দেশে । থিয়সের লোকেরা তখন কুতজ্ঞতাবশতঃ প্রচুর সম্মান দান করল 
গ্রারিস্তেউসকে | 

কিন্ত সেখানে বেশী দিন আর থাকল না এারিস্তেউস। সেখান থেকে 
সে চলে গেল আর্কেডিয়ার গভীর অরণা অঞ্চলে । সেখানে একটি বনে অনেক 
মৌচাক নির্মাণ করে মৌমাছি পালন করতে থাকে সে। 

কিন্তু একবার তার সব চাষের মৌমাছিদের মধ্যে মক লাগায় চংখ 
পায় খ্যারিস্তেউস। সে তখন পিনেউস নদীর ধারে এর কারণ জানতে যায়। 
তাঁর ধারণা ছিল এই নদীর তলাতেই নাইয়াদকন্তাদের সঙ্গে তার মা সিনির 
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বাস .করে। স্থতরাং তার মার কাছে জানতে চাইল কেন তার মৌমাছির! 
সব মরে গেল । 

কথাটা ঠিক। সিরিন তখন সেখানেই ছিল। সিরিন এারিস্তেউসের কথা 
শুনে বলল, আমার খুড়তুতো৷ ভাই প্রোতিয়াসের কাছে গিয়ে তাকে বেঁধে 
ফেল। নে তোমাকে তোমার মৌমাছিদের ব্যাপক মৃত্যুর কারণের কথা বলে 
দেবে। 

প্রোতিয়াস তখন ছিল ফ্যারস ঘ্বীপের অস্তর্গত একটি পাহাড়ের গছার 
মধ্যে । তখন মধ্যাহ্ন কাল। গুহার মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সে। 

এ্যারিস্তেউস গিয়ে প্রোতিয়াসকে ধরে ফেলে তাকে বাজী করাল। 
প্রোতিয়াস তাকে বলল, ইউরিভাইসের যে ষৃতার সে কারণ হয় সেই মৃতার 
জন্যই শান্তি পাচ্ছে সে। সেই মৃত্াই তার যৌমাছিদবের মধ্যে মড়কের 
কারণ। 

এ্যারিস্তেউস ঘুঝতে পারে কথাটা সত্যি। সে একদিন তেম্প নামক এক 
জায়গায় একটা নদীর ধারে বসেছিল । তখন অর্ফিয়াসের পতিত্রতা স্ত্রী ইউরি- 
ডাইস তার স্বামীর কাছে যাচ্ছিল একা একা। তাকে তখন একা পেয়ে ক্ষণিকের 
দুর্মতিবশতঃ তার কাছে প্রেম নিবেদন করে সে। ইউরিডাইস তখন তার ভয়ে 
ছুটে পালাতে থাকে এবং নদীর ধারে লম্বা লম্বা ঘাসের মাঝে শুয়ে থাক] এক 
বিষধর সাপের কামডে সেইখানেই তৎক্ষণাৎ মার! যাঁয়। 

কারণট! জানতে পারার পর প্রতিকারের জন্য আবার মার কাছে খাক্স 

এারিস্তেউস | তার মা সিরিন বলে চারটি বেদী নির্মাণ করে চারটি বলদ আর 
চারটি বকনা ইউরিডাইস আর তার সহছচরীদের আত্মার উদ্দেশ্টে উৎসর্গ করবে। 
তারপর সেই পশুদের মৃতদেহগুলি সেখানে ফেলে রেখে চলে ষাবে এবং বয়দিন 

পর ফিরে এসে একটি মোট] বাছুর আর একটি কালো ভেগী নিয়ে এসে 
অক্ষিয়াসের আত্মার উদ্দেশ্তে বলি দেবে । নয়দিন পর সেই বেদীর কাছে ফিরে 
এনে দেখবে নয়দিন আগে বলি দেওয়া সেই সব পন্তদের পচনশীল মৃতদেহগুলি 
থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি বেরিয়ে আসছে। 

তাঁর মার কথামত কাজ করল এাবিস্তেউন। সত্যিই বলিদেওয়া গক্দের 
মৃতদেহগুলি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি বেরিয়ে এলে গাছে গাছে চাক তৈরি 
করে তাদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিল সে। এজচ্য আর্কেডিঙার 
লোকেরা আজও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এযারিস্তেউসের উদ্দেশ্যে | 

এই সময় অর্থাৎ বোতিয়ায় থাকাকালে তার পুভ্র এ্যাকতিয়ন মারা যাকস। 
তখন শোকে ছঃখে বোত্তিয়! ছেড়ে লিবিয়ায় চলে যায় এযারিস্তেউন । সেখানেও 
কিন্ত মন টেকে না তার । তার মা সিরিনের কাছে একটি জাহাজ চেয়ে নিয়ে 

আবার সমৃত্রযাঞ্জা শুরু করে এযারিস্তেউস । এবার সে যায় উত্তর-পশ্চিম দিকে | 

যেতে যেতে পাহাড় ও অরপ্যথেরা সার্দিনিয়! ধীপের বন্ত সৌন্দর্য দেখে সেগানেই 
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বলবা করতে থাকে । 

এরপর সিসিলিতে গিয়ে কিছুদিন বাস করে এ্ারিস্তেউস | সেখান থেকে: 
যায় থেস দেশে। সে দেশের অন্তর্গত হেমাস পর্বতের কাছে কিছুদিন বাস 
করার পর সেখানে এক নতুন নগর নির্মাণ করে। তার নাম 'অন্ুসারে সে 
নগরের নামকরণ হয় এযারিজ্তেরাম । কিন্ত সেখানেও বেশী দিন থাকল নাঃসে। 
পথের নেশায় চির মাতোয়ারা তার মন কখনে! কোন শাস্ত গৃহকোণের মধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না । তাই নিজের হাতে গড়া সাজানো হুন্দর নগর 
ও ঘর ছেড়ে অন্তহীন অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল এ্যারিস্তেউস। কিন্ত 
কোথায় গেল তার খবর কেউ জাঁনতে পারল না । কিস্ধ যেখানেই যাঁক আর 
ফিরল না সে। আজও থে, দেশের আদিবাসী উপজাতিরা আর গ্রীসদেশের 
শিক্ষিত নাগরিকরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবতারূপে পুজো করে এযারিস্তেউসকে | 

তেলামন ও পেলেউস 

ঈকাঁসের প্রথম ছুটি পুপ্রসস্তানের মা ছিল এন্দিস। এন্দিস ছিল স্তীয়নের 
কনা । উঈক1সের ছোট ছেলে ফোঁকাঁস ছিল নেরেইদকন্া সামেখির গর্ভজাত 
কন্যা । কিন্ত সন্তান প্রসব করার পর ঈকাসের কবল থেকে নিজেকে চিরতরে 
মুক্ত করার জন্য নিজেকে সীল মাছে পরিণত করে সামেখি। ঈকাঁস তাঁর 
সন্তানদের নিয়ে এদদিনা দ্বীপে বাস করত। 

ব্যায়ামরিদ ও ক্রীড়াবিদ ফোকাস ছিল তার বাবা ঈকাসের সবচেয়ে প্রিয় 1 
ফোকাসের নাম যশ দূর দুরাস্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে তার ছুই বড় ভাই 
তেলামন ও পেলেউন ঈর্ষাভাবাপন্ন হয়ে ওঠে তাঁর প্রতি। 

একদিন ঈকাঁস তার ছোট ছেলে ফোকাসকে ডেকে পাঠায়। তখন, 
তেলামন আর পেলেউস ভাবল এবার তাদের বাবা নিশ্চয় ফোকামকে ডেকে 
তার উপর রাজাভার দান করবে। তাই হিংসার আগুনে জ্বলে যেতে লাগল 
তারা । তারা তাদের মার কাছ থেকে পরামর্শ চাইল। তাদের মা! ফোকাসকে 
গোপনে হত্যা করার পরামর্শ দিল। 

ফোকাস যখন একা পথ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তেলামন আর পেলেউস ছুই 
ভাইয়ে মিলে পাথর আর কুডুল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফোঁকাসকে ॥ 
তারপর তার যৃতদেহটা পথের ধারে মাটি খুঁড়ে পুতে রাখে তার মধ্যে । 

ধর1 পড়ে যাবার ভয়ে দেশ ছেড়ে সালামিস দ্বীপে পালিয়ে গেল তেলামন 1 

সেখানে গিয়ে সে দেশের রাজ সাইক্রেউসেবর কাছে আশ্রর নিল। কারণ সে 
ঘুঝতে পেরেছিল কাজ] ঈকাসের প্রিষ় পুত্র ফোকাঁসকে হত্যা করার অপরাধে 
সে যদি একবার ধর! পড়ে তাহলে তাকে প্রাণদণ্ডে দিত হতেই হবে। 

তথু বিদেশে পালিয়ে গিয়েও শান্তি পেল না] তেলামন। সে একজন; 
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দূতকে তার পিতা রাজ! ঈকাসের কাছে পাঠিয়ে জানাল ফোকাস হত্যার 
ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। কিন্ত দূত মারফত রাজ! ঈকাম বলে 
পাঠাল তেলামন যেন এজিনাতে আর কখনো না ফেরে। তবে সে জাহাজে 
করে সমুদ্রের ঠুলে এসে জাহাজ 'থেকেই এবিষয়ে তার বক্তব্য জানাতে পারে। 
জানিয়ে দেশের মাটিতে পা না দিয়ে সে আবার ফিরে যেতে পারে । 

তেলামন সাইক্রেউসের একটি জাহাজে করে এজিনার উপকূলে এসে তার 
কথ! জানাল। সে বলল ফোকাসের মৃত্যু ঘটেছে একটি ভূর্ঘটনায় ; এ মৃত্যুতে 
তার কোন হাত নেই এবং সে কোনক্রমেই দায়ী নয়। 

রাজা ঈকাস তার সব কথা! শুনে বলল, তোমার কথা আমি বিশ্বাস কৰি 
না। তুমি আবার ফিরে যাঁও যেখান থেকে এসেছ। দেশের মাটিতে পা 
দিলেই তোমাকে গ্রেপ্ধার করা হবে এবং ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 

হবে। তাই আবার সালামিসেই ফিরে গেল তেলামন। সেখানে ফিরে গিয়ে 
রাজ! সাইক্রেউমের কন্যা গ্রসকে বিয়ে করেছিল সে! পরে সাইক্রেউসের 
মৃত্যু হলে তাঁর কোন পুত্রসস্তান না থাকায় তেলাযনই রাঁজসিংহাসন লাভ 
কবে। 

বংশগত উত্তরাধিকারস্থত্রে সালামিসের রাজসিংহাসন লাভ করেনি 
সাইক্রেউস। ডাগনরূপী যে একটি ভয়ঙ্কর সাপ সারা দেশে ধ্বংসের তাৰ 
চালিয়ে যাচ্ছিল অগ্রতিহতভাবে সেই সাপটিকে সাইক্রেউস কৌশলে মেরে 
ফেলতে পারায় রাজ্যের লোকের] হ্থেচ্ছায় তার উপর রাজ্যভার চাপিয়ে দেয়। 
তাকে রাজনিংহাসনে বসায় জোর করে। 

অনেকের মতে সাইক্রেউসের নিচুরতার জন্য তাকে সাপ আখ্যা দেওয়! 
হয় এবং পরে ইউরিলোকাস সালামিসের রাজা তাকে ধাঁজ্য থেকে নির্বাসিত 
করে। সাইক্রেউস তখন এলুমিন ঘ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং দেবতাদের 
মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত হয়। পরবর্তী কালে গ্রীকরা যখন 
পালামিস জয় করে তখন সাইক্রেউস নাঁকি সাপের রূপ ধরে গ্রীকজাহাজে 
আবিভূতি হয় এবং গ্রীকরা তার সমাধিতে পুজো দেয়। 

তেলায়ন রাজকন্যা গ্লপকে বিয়ে করে সালামিসেই রয়ে যায়| পরে গ্লসের 
বৃত্যু হলে সে এথেন্দ, চলে যাঁয় এবং পেলপাসএর পুত্রের কন্যা পেরিবোয়াকে 
আবার বিয়ে করে ৷ এই বিয়ের ফলে বিখ্যাত বীর এ্যাজাক্মের জন্ম হয়। পরে 
লাওমীডনের কন্তা বন্দিনী হেমিওনকে বিয়ে করে এবং সেই বিয়ের ফলে 

বিখ্যাত তীরন্দাজ বীর টিউসারের জন্ম হয় । 

এদিকে পেলামনের ভাই পেলেউস ফোঁকাসকে হত্যা করার পর এজিন! 
ত্যাগ করে ফিথিয়ার বাজ! এ্যাক্টরের বাঁজসভায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। 
পেলেউসের আত্মস্তাঙ্ধর পর গ্যাক্টর তার কন্যা পলিমিয়ার সঙ্গে পেলেউসের 

বিয়ে দেয় এবং তার রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দান করে রাজ! এাক্টর রাঁজোবু 



৩৫৮ গ্রীকপুরাঁণ কণ! 

আর একটি অংশ তার পোস্পুক্র ইউবিতিয়নকে দান করে। 
একদিন ইউরিতিয়ন ক্যালিভোনিয়ার সেই ভয়ঙ্কর শৃকরকে হত্যা করার 

জন্য এক শিকার অভিযানে পেলেউদকে নিয়ে যায়। শৃকর মারতে গিয়ে 
পেলেউন এক বর্শা ছঁড়লে সেই বর্শা ঘটনাক্রমে ইউরিতিয়নের গায়ে লেগে 
যাওয়ায় সে সেখানেই মাবা যায় । তখন পেলেউস ভয়ে ফিথিয়া ত্যাগ করে 
তার স্ত্রী পলিমিযাকে নিয়ে আওলকসে পালিয়ে ঘায়। সেখানে পেলিয়াসপুক্ 
বাজ! এাঁকাস্তাম তাকে আশ্রয় দেয় এবং তার আত্মস্ুদ্ধির ব্যবস্থা করে। 

কিছুদিনের মধ্যে এযাকাস্তাসের স্ত্রী ক্রেথেইদ পেলেউসেব প্রেমে পড়ে যায় 
এবং তার কাছে একদিন প্রেম নিবেদন করে। পেলেউস তার আশ্রয়দাতার 

প্রতি বিশ্বাপঘাতকতার কথা ভেবে ক্রেথেইসের্ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে। এতে 
ক্রেথেইন খুব বেগে যায় পেলেউসের উপর এবং তার স্ত্রী পলিমিয়াকে মিথ্যা 
করে বলে পেলেউম তাকে ত্যাগ করে তাঁর কন্ঠা স্তেবোপকে বিয়ে করতে চায় 
একথা শুনে পলিমিয়া দুঃখে আত্মহত্যা করে । 

ক্রেথেইস তখন প্রতিহিংসার জ্বালায় তাঁর স্বামী এ্যাকানস্তাসকে মিথা। করে 

বলে পেলেউল তার কাছে অবৈধভাবে প্রেম নিবেদন করে এবং তার শালীনতা 
হানির চেষ্টা করে। তা শুনে এ্যাকান্তান রাগে আখ্তন হয়ে উঠলেও 
পেলেউসকে হত্যা! করল না সে। সে তাকে পেলিয়ন পাহাডে ভয়ঙ্কর শ্বাপদ- 
সংকুল অরণ্য অঞ্চলে এক শিকার অভিযাঁনে নিয়ে গেল। ভাবল এই শিকার 
অভিযানেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কিন্তু পেলেউসের সততায় এবং 
বিশ্বন্ততায় খুশি হয়ে দেবতার] অনুগ্রহ করে তাকে একটি এন্্জালিক তরবারি 
দান করলেন । এই তরবারির দ্বারা সে যে কোন যুদ্ধে জয়ী হবে এবং শিকার 
অভিযানেও সফল হবে । 

পেলিয়ন পাহাড়ের অরণ্যে গিয়ে অনেক বন্য শুকর ও হরিণ শিকার করল 
পেলেউদ। তবু এযাকাস্তাসের লোকরা তাকে বিদ্রপ করে বলতে লাগল সে 
কোন পশু শিকার করতে পারে নি। তখন পেলেউস তাঁর থলে খুলে অনেক 
পশুর কাটা মাথা দেখাল। এ্যাকান্তাস তার তরবারিটা দেখে ভাঁবল এটা 
নিশ্চয় সাধারণ তরবারি নয় এবং এর অব্যর্থ আঘাতে সত্যিই অনেক পশ্ 
শিকার করেছে পেলেউস। 

পেলেউম যখন ক্লাস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল শিকারের পর তখন এ্যাকাস্তাস 
ভার লোকজন নিয়ে পেলেউসকে সেইখানে ফেলে রেখে চলে গেল। তার 
সেই তরবারিটি এক জায়গায় মাঁটির ভিতর লুকিয়ে রাখল। ভাবল সেপ্টর 
নামে সেই অবণ্যের বর্বর অধিবাসীরা তাঁকে মেরে ফেলবে। 

পেলেউস ঘুম থেকে উঠে দেখল এ্যাঁকান্তাসরা তাকে ফেলে চলে গেছে। 
সে তাই আর তার কাছে ফিরে গেল না। সে আরও দেখল সেপ্টররা তাকে 
একা পেয়ে হত্যা করার চক্রান্ত করছে। এমন সময় সেণ্টরদের সর্দীর শেইরণ 
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দয়া করে তাকে বীচিয়ে দ্বিল এবং তার হারানো তরবারিটা খুঁজে রাঁর করে 
দিল। পেলেউন এরপর শেইরনের গুহাতেই স্থান পেল। 

ইতিমধো থেমিসের পরামর্শক্রমে জিয়া পেলেউসের সঙ্গে জলকদ্ঠা থেটিসের 
বিয়ে দিতে চাইলেন । পেলেউসও থেটিসকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু এক 
দৈববাণী শুনে সে পিছিয়ে গেল এই বিয়ের ব্যাপারে । সে শুনল থেটিসকে বিষে 
করলে তার গর্ভে যে সস্তান হবে সে তার পিতাকে ছাড়িয়ে যাবে বীরত্বে এবং 
তার থেকে অনেক বেশী শক্কিমান হবে । তাছাড়া থেটিসও তার বিমাত। হেরাবস্ 
পরামর্শক্রমে তাকে বিয়ে করতে চাইছে পেলেউন ভাই ঠিক করল একজন 
মরণশীল মাহুষ হয়ে সে এক অমর দেবীকে বিয়ে করবে না। 

কিন্তু থেটিসের বিয়ের জন্য হের চাইছিলেন এক মহুত্তম মানবসস্তান। 
এর জন্য অলিম্পাস পর্বতে কোন এক পৃিমার দিন মর্ভ্য থেকে ঘত সব বীর 
মাঁনবসস্তীনদের আহ্বান করে তাদের মধ্য থেকে থেটিসের জন্য একজন উপযুক্ত 
পাত্রকে বেছে নিতে চাইলেন। তিনি পেলেউসকে সেই সভায় পাঠাবার 
জন্য শেইরনকেও খবর দিলেন। কিন্ধ শেইরন জানত পেলেউস মে সভায় 
গেলে থেটিস তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। সে তাই তাকে পাগল না। 
শেইরনের পরামর্শ ক্রমে পেলেউস থেসালির সমুদ্রকুলে একটি মা্টল গাছের 
ছাঁয়াঘেরা এফ নির্জন গুহার পাঁশে লুকিয়ে রইল । সেখানে থেটিস ছুপুর বেলায় 
এক] একা বিশ্রাম করতে আসে । 

একদিন দুপুর বেলায় জলদেখী থেটিস এক মৎসকন্যার পিঠে চেপে নগ্ন 
দেছে তাঁর সেই প্রিয় গুহায় বিশ্রাম করতে এল এবং পেলেউসকে দেখতে ন৷ 
পেয়ে গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। থেটিস ঘুমিয়ে পড়তেই পেলেউস তাকে 
ধরে আলিঙ্গন করতে গেল। কিন্ক জেগে উঠে পেলেউসকে দেখে তার 
আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধবস্তাধবন্তি শুরু করে দিল। তাকে 
ভয় দেখাবার জন্য একের পর এক জল, আগুন, মিংহ, সাপ প্রভৃতির ব্ধপ 
ধারণ করল। কিন্তু শেইবনের কথামত কোন কিছুতেই ভয় পেল না পের্লেউস 
এবং তাকে একইভাবে ধরে রইল । অবশেষে পেলেউসের সাহস ও সততায় 
সন্তষ্ট হয়ে তার কাছে ধরা দিল থেটিস। পেলেউসকেও সে আলিঙ্গন করল 
এবং বিষেতে মত দিল । 

বিয়েটা হলো পেলিয়ন পাহাড়ের উপর শেইরনের গুহায় | সেপ্টরব1 সব 
সেই বিবাহ-উৎসবে যোগদান করল । জলকন্ারা নাচতে লাগল । মিউজরা 

গান করতে লাগল । অলিম্পাস থেকে বারো! জন উচ্চন্তরের দেব-দেবী সেই 
বিবাহুবাসরে উপ-ম্থুত ছিলেন । শেইরন পেলেউসকে একটি বা দান করল। 
হিফাস্টাস.ও দেবী এথেনও একটি করে অস্ত্র দিলেন। দেবতারা একজোড়া 
সোনার বর্ম আর সমুদ্রদেবত্ধা পসেডন বেলিয়াম আর জ্যানখাস নামে ছুটি 
অমর অতিপ্রাকত অশ্ব দান করলেন পেলেউসকে। 



০৩৬০ গ্রীকপুরাণ কথা | 

দ্বেবী এযাবেস এই বিবাহ্বাসরে নিমন্ত্রিত না হওয়ায় রেগে গিয়ে ঘেবীদের 
মধ্যে ঝগড়া বাঁধাবার চেষ্টা করেন । তিনি একটি সোনার আপেল সেই সভাক্প 
মেঝের উপর গড়িয়ে দেন। হেবা, এথেন আর এ্যাফোদিতে এই তিনজন 

দেবী যখন গল্প করছিলেন তখন তাঁদের সামনে একটি সোনার আঁপৈল গড়িয়ে 
আসে। পেলেউস সেটি তুলে দেখে তার উপর লেখা রয়েছে, “সবচেয়ে 
নুঙ্গরীকে'। এই আপেল থেকে ইয়ষুদ্ধের স্চনা হয়। 

শেইরন পেলেউসকে প্রচুর গবাদি পণ দান করে। সেই সব পণ্ড থেকে 
কিছুসংখ্যক পশু ফিথিয়াতে পাঠিয়ে দেয় পেলেউন। এইভাবে ইউরিতিয়নকে 

ভুল করে ঘটনাক্রমে হত্যা করে বসায় তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে। 
কিন্ত ফিথিয়ার লোৌকে পেলেউসের দান প্রত্যাখ্যান করে । 

একদিন পেলেউল আর থেটিস দুজনে মিলে তাদের পশুর পাল চাচ্ছিল 
তখন হঠাৎ একটা নেকড়ে এসে তার পালেন অনেক পশু বধ কবে তাদের 
দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্থ পেলেউসের উপর নেকড়েটা ঝাঁপিয়ে, 
পড়ার উদ্যোগ করতেই থেটিস তাঁকে পাথরে পরিণত করে দেন। সেই 
পাথুরে নেকড়েটার মৃত্তি আজও লোক্রিস আর ফোসিসের মধ্যে রাস্তার ধারে 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। 

এরপর পেলেউম আঁওবকসে এ্যাকান্তাসের রাঁজো ফিরে যাঁয়। এই 
সময় দেববাজ জিয়ান একটা উইটিবির অসংখ্য উইকে অসংখা সৈন্যে রূপান্তরিত 
করেন এবং তার অগ্রগ্রছে পেলেউম মায়সিউনদের অধিপতি হয়। এবার 
পেলেউস এযাকান্তাসেব দুর্বাবহাঁরের প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁর বাঁজ্য আক্রমণ 
করে এবং প্রথমে এাকান্জান ও পরে ক্রেথেইসকে হত্যা করে। 

থেটিসের গর্ভে পেলেউসের ুরসে পর পর সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। 
কিন্ত থেটিস তার প্রথম ছয়টি সস্তানকে তার মত অমর করে স্বর্গে নিয়ে যাবার 
জন্য তাদের ম্রণশীল দেহগুলো আগুনে পুডিয়ে ও অমৃত মাখিয়ে তাদের হ্বর্গে 
নিয়ে যাঁয়। এইভাবে ছয়টি ছেলেকে হারায় পেলেউদ ৷ কিন্তু তাদের সগ্চম 

[সম্তান পুত্র একিলিদকেও যাতে এইভাবে তাঁর ম1 দগ্ধ করে তার মরদেহটিকে 
অমর করে ম্বর্গে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য সে তার উপর কড়া নজর 
রাখত। কিন্তু একদিন ন্যোগ ত্বঝে থেটিম পেলেউসের প্রহর] এড়িয়ে 
একিলিসের দেহটিকেও দ্ধ করতে শুরু করে কিন্ত হঠাৎ পেলেউন সেখানে 
এসে পড়ে তা দেখতে পেয়ে খেটিসের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় একিলিনকে । 

থেটিস তখন একিপিসের দেহটাকে আগুনে দগ্ধ কবে অধূত মাখাচ্ছিল। তার 

পায়ের গোড়ালির কাছটা শুধু অমৃত মাখানো হয় নি। এমন সমগ্র পেলেউস 
তাকে থেটিসের কাঁছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলে একে আমি কাছ ছাড় 
করতে পারব না। একটা ছেলে অন্ততঃ আমার কাছে থাক? আমার নাম 
বাচিয়ে রাখুক । 



গ্রীকপুরাণ কথা ৩৬১ 

কিন্তু পেলেউসের এই হস্তক্ষেপের ফলে রেগে গেল থেটিস। সে তখনি 
পেঁলেউসের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে তার সমৃত্রগর্ডন্ পুরনো 
আবাসে চলে গেল। একিলিস কোনদিন মাতৃস্তন পান করেনি বলে থেটিস যাবার 
সময় তার শেষ সন্তানকে এই নাম দিয়ে যায়। একিলিসের সারা দেহটি 
অনৃতরূপ নিরধাসে সিক্ত হওয়ায় সে অমরত্ব লাভ করে, যা কখনো কোন 
অন্তর ারা আহত হবে না। কিন্তু তার অর্ধদগ্ধ গোড়ালির কাছটায় অমৃতের 
নির্যাস না পড়ায় সেই জাদ্নগাট। দুর্বল রয়ে যায় এবং সেই জাঘগাটা অস্্রহাবা 
আহত হলে তরে মৃত্যু ঘটাতে পারে। পেলেউম আবার একিলিসের সেই 
অর্ধদখ্ধ গোড়ালিটা কেটে বাদ দিয়ে দামাইসাস নামে এক দৈত্যের একটা! 
গোড়ালি জুড়ে দেয়। 

উরযুদ্ধের সময় পেলেউস নিজে বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় পুত্র একিলিসকে পাঠায় । 
তার বিয়ের সময় যৌতুকত্বরূপ দেবতাদের কাছ থেকে যে সব উপহারগুলি 
পায় সেগুলি দিয়ে সাঁজিয়ে দেয় সে তার পুত্রকে । নে একিলিপকে দেয় তার 
একটি সোনার বর্ম, একটি বর্শ আর পসেভনপ্রদত্ত সেই ছুটি অমর ও 
অতিপ্রাকৃত অশ্ব । 

কিন্ত ট্রবযুদ্ধে পরিশেষে একিলিসের মৃত্যু ঘটলে মৃত এাকান্তাসের পুত্রগণ 
বুদ্ধ পেলেউপকে তাড়িয়ে দিয়ে পিতৃরাজ্য আওলস নিজেদের অধিকারে আনে 
আবার। থেটিস তখন পেলেউলকে থেসালির সমুদ্রকূলে সেই গুহায় নিয়ে যায় 
যেখানে তাদের প্রথম মিলন ঘটেছিল । থেটিস বলে, কিছুদিন এখানে থাকার 
পর পেলেউসকে সে নিযে যাবে তার সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়িতে । এদিকে পেলেউস 
সমৃত্রতীরবর্তী সেই গুহাটি ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে চাইল না। কারণ 
তার দৃঢ় বিশ্বাস একিলিস না পারলেও তার একমাত্র পুজ্ব নিওটলেমাস একদিন 
না একদিন এই সমুদ্রপথেই ফিরে এসে উদ্ধার করবে তাঁর রাজ্য । তার 
পিতামহ পেলেউসের নির্বানের সংবাদ পেয়ে নিওটলেমাস সত্যিই মলোসিয়! 
থেকে রণতরী সাজিয়ে আওলকসের পথে আসছিল। এ্যাকাস্তাসের পুজদের 
হত্যা করে রাজধানী দখল করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য । কিন্ধসে এসে 
পৌছানোর আগেই অধৈর্য হয়ে পেশেউন একদিন মলোসিয়ার পথে একটি 
ভাভাটে জাছাজে করে রওন1 হয়। কিন্ত সমূত্ধে ঝড়বঞ্ধার কবলে পড়ে 
মলোসিয়ার পরিবর্তে আইকস নামে একটি ীপে গিয়ে উঠতে বাধ্য হয় পেলেউন 
এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে । সেই ঘীপেই তাকে সমাহিত করা হয়। 

ফাইলিস ও কোয়া 
থেসদেশের রাজকন্যা ফাইলিস থিসিয়াসপুত্র এাকামাসের প্রেমে পড়ে। 

কিন্তু বিয়ের পরই ই্রযযুদ্ধে যাবার জন্য ডাক পড়ে খ্যাকামাসের এবং নব 



২৬২ গ্রীকপুরাঁণ কথা 

বিবাহিতা স্ত্রীকে ছেড়ে দেশ ছেড়ে ই্য় অভিযানে যেতে হয় তাকে । 
কিন্ত এযাকামামকে ছেড়ে কিছুতেই ঘরে যন টিকছিল না ফাইলিসের । 

বিরহের ছুঃসহ বেদনায় দিনে দিনে বিষাদখিক্ন হয়ে উঠছিল লে। কবে ই্রর়যুদ্ধ 
শেষ করে কবে আবার জাঁহাজে করে ফিরে আসবে এ্যাকামাস সেই আশায় 
দিন গুণতে লাগল ফাইলিস। এই আশায় রোজ দিনের প্রায় বেশীর ভাগ 
সময় বাড়ির সকলের নিষেধ অগ্রাহ করে সমূজ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকত সে। 
একমাত্র এই সমূদ্ধের ধারে বসে থাকতেই সবচেয়ে ভাঁলবাসত সে। সমুক্রের 
ধারে নির্জনে বসে দূর দিগন্তের পানে একটৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এক নীরব 
সাত্বনা পেত তার ছুঃসহ বেদনায়। তার কেবলি মনে হত সমুদ্রের তরঙায়িত 
উদ্দাম জলরাশি দূরে দিগস্তের যে প্রাস্তসীমায় গিয়ে মিলিয়ে গেছে, যেখানে 
তার ছু চোখের প্রসারিত দুষ্টিও গিয়ে কদ্ধ হয়ে পড়েছে সেইখানে একটা! 

পালতোলা জাহাজ একদিন দেখা যাবে আর সেই জাহাজে থাকবে তার 
জীবনসর্বন্ব এাকামাস। 

কিন্ত এইভাবে দশটি বছর যখন কেটে গেল একে একে তখন দে আর 
থাকতে পারল না। ফাইলিসের বেদনা সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠল যখন সে শ্তনল 

্য়যুদ্ধে গ্রীকরা জয়লাভ করে দেশে ফিরে আসছে। 
এাঁকামাস বাঁড়ি ফেরার জন্য ছটফট করছিল এবং তার জাহাজ নত্যিই দ্রুত 

এগিয়ে আসছিল সমুদ্রপথে । কিন্ত পথে জাহাজে ছিদ্র দেখ! দেওয়ায় তা 
মেরামৎ করতে দেবি হয়ে যায়। এদিকে বিরহ-বেদনা! আর সা করতে না 
পেরে একদিন আবেগের বশব্তণ হয়ে আত্মহত্যা করে বসে ফাইলিসপ। তার 
ছুঃখ ও দুর্ভাগ্যে করুণা হয় দেবী এখেনের | দেবী এথেন তখন প্রেমপরায়ণ। 
ফাইলিসের মৃতদেহটাকে একটি বাদামগাঁছে রূপান্তরিত করেন। 

অথচ ফাইলিসের আত্মহত্যার পরের দিনই সেখানে গ্যাকামাসের জাহাজ 

এসে উপস্থিত হয় উপকৃলে। জাহাজ থেকে মাটিতে প1 দিয়েই ফাইলিসের 
আত্মহত্যার ছঃসংবাদ পেয়ে শোকে মর্মীহত হয় এাকামাস । 

এ্যাকামাস যখন শুনল সমুদ্রতীরবর্তী এ বাদাম গাছটাই ফাঁইলিস এবং তার 
ফাইলিস দেবী এথেনের অন্রগ্রহে এ গাছে পরিণত হয়েছে তখন মে তার 
নিদদারণ শোকের মাঝে কিছুটা! পান্না লাভ করার জন্য বারবার সে গাছের 
গু ডিটাকে আলিঙ্গন করতে লাগল আবেগভরে । গাছটায় কোন পাত। ছিল 

না। কিন্তু এ্যাকামালের প্রেমময় আলিঙ্গন ও চুম্বনে পাঁতাহীন সেই গাছটায় 
ফুল ফুটে উঠল | সেই থেকে দেখা যায় বাদাম গাছে যখন ফুল ফোটে তখন 
পাতা থাকে না। সেই থেকে এথেন্নের অধিবাসীর। ফাইলিস আর এাঁকামাসের 

স্বতির প্রতি শ্রদ্ধা জালাবার জনা বিশ্বস্ত ও অমর প্রেমের এক জীবস্ত পরাকাষ্ঠা 
হিসাবে সেই বাদাম গাঁছটাকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করে। তাঁর তলায় পূজো দেয় 
দেবতাদের উদ্দেশ্তে । 



গ্রীকপুরাখ কথা র ৩৬৩, 

লাকোনিয়ার রাজার কন্টা কেবিয়ারও অকালমূত্যু ঘটায় অতৃপ্ত রয়ে যায় 
তার প্রেম। কেরিয়! ছিল ভাওনিসাসেত প্রণয়পাত্রী। কিন্ত অকালে মৃত্যু 
ঘটে তার। তখন তার সেই অতুপ্ত প্রেমকে বাচিয়ে রাখার জন্য তাকেও একটি 
কাজুবাদাম্মগাছে পরিণত করেন ডাওনিসাস | অনেকের মতে গডেস অফ কার 
বা গাড়ির দেবীর প্রিয় কেরিয়াকে এই নাম দেওয়া হয়। 

1রুওাঁবস ও +বতন 

আর্গসে দেবী হেরার এক পৃজারিণী ছিল । ক্লিওবিস ও বিতন নামে তার 
ছুটি পুত্র ছিল। দেবী হেরার মন্দিরে সেই পুজারিণী কাঁজ করত। দেবী 
হেরার একটি রথ ছিল। বটি পাচ মাইল দূরে এক জায়গায় রাখা ছিল। 
এক বিশেষ তিথিতে আহ্ষ্ঠানিকভাবে সেই বথটিকে দুটি সাদা বলদ জুড়ে 
মন্দিরের মধো নিয়ে আসতে হবে । 

কিন্ত সেই তিথিটি এসে গেলে দেখা গেল রথটি আনার জন্য সাদা বলদগুলি 
নিদিষ্ট সময়ে পাওয়া যাচ্ছে না। পুজারিণী খোজ করে দেখল গোচারণক্ষেত্র 
হতে বলদগুলি তখনো ফেরেনি । অথচ এই মুহুর্তে রথ আনার জন্য রওনা না 
হলে সময় বয়ে যাবে । 

ক্লিওবিস ও বিতন সুই ভাই-ই ছিপ খুব মাতৃভক্ত । তাদের বাবাকে 
অতি শৈশবে হারিয়ে মার প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়ে তারা । তাই সেদিন 
যখন তারা দেখল যথাসময়ে রথ আনার জন্য খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছে তার ম! 
তখন তারা নিজে থেকে প্রস্তাব করল তাঁরা নিজেরা রথ টেনে আনবে বলদের 
পরিবর্তে । 

কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ না করে ক্লিওবিস ও বিতন পাঁচ মাইল দূর থেকে 
রথটি টেনে নিয়ে এল দেবীর মন্দিরে । আপন পুত্রদের মাতৃতক্তি ও দেবতক্তি 
দেখে অবাক হয়ে গেল পৃজারিণী | সে তখন দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাল, এই 
কাজের জন্য দেবী যেন শ্রেষ্ঠ উপহার দান করেন । মাহষকে যা তিনি দিতে 
পারেন তার মধ্যে সে দান যেন শ্রেষ্ঠ হয়। 

রথ-অনুষ্ঠান ও উৎসবের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে দেখা 
গেল ক্লিওবিস ও বিতন মন্দিরের যধো একটি ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে । কিন্ত 
আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে যখন দেখল সে ঘুম আর ভাঙ্গল না। 

আজিনাসপুত্র এাগামেদিস আর ট্রোফোনিয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের দেবদত্ত 
পুরস্কারের কথ! জানতে পাওয়া যায়। এই ছুজন ছিল যম্জ ভাই । ডেলফিতে 
এযাপোলো! তাব মন্দিরের যে ভিত্তি স্থাপন করেন এই দুই ভাই সেই ভিত্তির উপর 
পাথরের বেদী নির্মাণ করে। এাপোলো তখন দৈববাণীতে তাদের বলেন» 



৩৬৪ গ্রীকপুরাণ কথা 

ছয়দিন তোমরা যত রকমে পার আনন্দ উপভোগ করো । সাতদিনের দিন 
তোমর! তোমাদের আকাছ্ঘিত বন্ধ লাভ করবে। কিন্তু সপ্তম দিনে দেখা যায় 

তার! তাদের বিছানায় বৃত অবস্থায় পড়ে আছে। 
এই ছুটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় দেবতাদের যাঁরা! প্রিয়, দেবতাঁরা যাদের 

খুব ভালবাসেন ভারা তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় । দেবতারা তাদের অল্প 
বয়সেই হ্বর্গে টেনে নেন। আরও জানা যায় গ্রীসদেশে পৌরাণিক যুগে কোন 
দেবতার নতুন মন্দির নির্মাণের সময় নিষ্পাপ তরুণদের চন্ত্রদেবীর উদ্দেশে বলি 
'দেওয়! হত এবং তারপর মন্দির চত্বরে সমাহিত কর] হুত তাদের । 

কেনিস ও কেনেউস 

ইলেতাসকন্তা বনপরী কেনিসের সঙ্গে একবার সহুবাঁস করেন সমুদ্রদেবতা 
পসেডন ৷ সঙ্গমে প্রীত হয়ে তিনি তাকে একটি বর প্রার্থনা করতে বলেন । 
কেনিস তখন তাঁকে বলে, আমি নারী থাকতে চাই না । আমাকে বীর যোদ্ধা 
পরিণত করুন । 

পসেডন তার প্রার্থনা পূরণ করেন এবং তাকে নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত 
করেন ' তার নাম হয় তখন কেনেউন। কেনেউস বিভিন্ন যুদ্ধে এমন সামরিক 
কৃতিত্ব দেখাতে থাকে যার ফলে ল্যাপিথ দেশের লোকেরা! তাকে তাদের বাজ 
হিসাবে নির্বাচিত করে। পরে কেনেউস বিবাহ করে এক পুত্রসস্তানেরও জন্ম 
দেয়। তার নাম রাখা হয় করোনাস। 

সামান্য এক নারী থেকে এক বীর যোদ্ধা! ও রজায় পর্রিণত হয়ে খুবই উদ্ধত 
হয়ে ওঠে কেনেউস। মে দেবতাদদেরও তুচ্ছ জ্ঞান করতে থাকে এবং তার 
রাজধানীর বাছারের মাঝখানে তার সামরিক কৃতিত্ব ও গৌরবের প্রতীক 
হিসাবে একটি বর্শ! স্থাপিত করে দেশের লোৌকদের বলে, আর তোমাদের অন্য 
কোন দেবতাকে পূজো করতে হবে নাঃ তোমরা শুধু এই বর্শাটিকে দেবতার 
মত করে পুজো করবে । যা কিছু উৎসর্গ করার করবে । 

কেনেউসের এই ওদ্ধত্য দেখে তার উপর অসন্তষ্ট হয়ে উঠলেন দেবরাজ । 

তিনি সেপ্টর নামে উপজাতিদের প্ররোচিত করতে লাগলেন কেনেউসকে 
হত্যা করার জন্য । একদিন এক বিয়ের সভাম্ন সেপ্টররা' অত্কিতে কেনেউসকে 
আক্রমণ করল। কিন্তু কেনেউস একাই পাঁচ ছয়জন সেপ্টরকে হত্যা 
কবে ফেলল অনায়াসে । তার গায়ের চামড়াঁটা এমনই ঘে সেপ্টরদের কোন 
অস্ত্রের আঘাত তার গায়ে লাগল না। অবশেষে তারা কেনেউসের মাথায় 

মোটা মোটা কাঠ দিয়ে আঘাত করতে লাগল। তখন অবশেষে পড়ে গেল 
কেনেউস এবং সেন্টরর] সঙ্গে সঙ্গে মাটির মধ্যে একটা খাস কেটে কেনেউসের 
ম্বৃতদেহট৷ পুঁতে দিল । ফলে শ্বাসকদ্ধ হয়ে মারা গেল মাটি চাপা অবস্থায় এবং 



গ্রকপুরাণ কথা ৩৬৪৫, 

তখন একটি পাখি সহসা মাটির ভিতর থেকে বেবিয়ে এসে উড়ে গেল। 
ভবিষ্বহক্তা! মপসাস বলল, এঁ পাখিটাই হচ্ছে কেনেউসের আত্ম! । তার মরদেহ 
ছেড়ে আত্মাটা উড়ে গেল । 

পরে মখন কেনেউসের মুতদেহটাকে যথাযথভাবে সমাহিত করার জন্য মাটি 
খুঁড়ে বার করা হলো, তখন দেখা গেল সে আৰু পুরুষ নেই ; তাঁর দেহটা! নারী 
হয়ে গেছে। 

এরগোনে 

ওনেউস হচ্ছে প্রথম লোক ভাওনিসাস যাকে একটি আঙ্গুর গাছের চাবা 
দান করেন যাতে করে মে আচ্গুর চাষ করতে পারে ব্যাপকভাবে । কিন্ত 
সেই আঙ্গুর থেকে প্রথম মদ তৈরি করার কৃতিত্ব দেখায় আইকারিয়াস | 

একদিন আইকারিয়াস পর্বপ্রথম এক জার মদ তৈরি করে তা পৰীক্ষা করার 
জন্য একদল মাঠের রাখালকে খেতে দেয় । ম্যারাথনের অন্তর্গত পেন্টেলিয়াস 
পাছাড়ের ধারে এক বনের মাঝে পশুর পাল চরাচ্ছিল সে। কিন্তু মদপানের 
ফলে 'কি প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয় মান্ষের মনে আইকাবিয়াস তা জানত না। এ 
বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না! তার। 

এদিকে রাখালরাঁও এর আগে কখনো মদ খায়নি । তাই পরিণামের 

কথা না জেনেই তারা একসঙ্গে অনেকটা করে মদ খেয়ে ফেলে । তার ফলে 
প্রচুর নেশা হয় তাদের । প্রতিটি বন্ত ছিগুণ মনে হতে থাকে তাদের চোখে । 
ক্রমে নেশার ঘোরট1 এমনই বেড়ে গেল যে তার] কাগুজ্ঞানহীন আইকারিয়াসকেই 
হত্যা করে বসল। 

আইকাবিয়াসকে হত্যা করে একটি পাইন গাছের তলায় মাটিতে পুঁতে 
রেখেছিল তার মৃতদেহটাকে | আইকারিয়ামের লক্ষে তার যে শিকারী কুকুরটা 
ছিল সে এই হত্যাকাণ্ড প্রথম থেকে শেব পর্যস্ত দেখেছিল । মতদেছটি মাটিতে 
পৌতা হয়ে গেলে সেই কুকুরটি আইকারিয়াসের বাড়ি গিয়ে তার কন্যাকে 
কথাটা জানাতে চাইল হাবেভাবে। সে তার পোষাকের আচল ধরে টেনে 

মাঠের ধারে সেই বনটায় নিয়ে গেল। তারপর সেই পাইন গাছটার তলায় 
যেখানে আইকারিফ়াসের ষৃতদেচটা পৌঁতা হয়েছিল সেখানটায় আচড়াতে 
লাগল । 

তখন 'মাইকারিয়াসের, মেয়ে এরিগোনের মনে সন্দেহ জাগল। এবিগোনে 
তখন মাটি খুঁড়ে তার বাবার মৃতদেহ পেয়ে দুঃখে ও শোকে সেই পাইন গাছের 
শাখায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল। দেখা গেল অপরাধী রাঁখলরা তার 
আগেই সমুদ্রপথে কোথায় পাঁজিয়ে গেছে । এবিগোনে মৃত্যুর স্কাগে বলে যায়, 
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যতদিন পর্যস্ত না আমার পিতার হত্যাকারীদের খুঁজে বার করে তার উপর 
প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় ততদিন এথেদ্দের কুমারীদেরও আমার মত মরতে 
'হবে এইভাবে । 

দেখা গেল সত্যিই এরিগোনের কথা ঠিক হলো। দেখা গেল এঁকের পর 
এক এথেন্সের কুমারীরা পাইন গাছের শাখায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে 
ঝুলছে । এই অস্বাভাবিক ঘটনায় বিব্রত হয়ে এথেন্সের লোকেরা ডেলফিতে 

গণন1 করতে গেল। মন্দিরে দৈববাণীতে বলল» এরিগোনে এই সব কুমারী 
মেয়েদের জীবন দাবি করছে। মে তার পিতৃহস্তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ 
করতে চায়। 

দৈববাণীতে আরও বলল একদল রাখাল অতিরিক্ত মদ পান করে নেশার 

ঘোরে আইকারিয়াসকে হত্যা করে৷ তাদের খুজে বার করে আগে ফাসিকাঠে 
'ঝোলাও। 

তখন এথেন্পের লোকের বিভিন্ন দেশে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে সেই 
রাখালদের ধরে আনল । বিচারে ফাসি হলে তাদের । 

এরপর শাস্তি ফিরে আমে দেশে । আইকারিয়াসের উদ্ভাবিত মদ পান 
করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করতে থাকে আইকারিয়াঁসের উদ্দেশ্টে | “মগ্উৎসব" নামে 
একটি দিন তাঁর! উৎসব হিপাবে পালন করে এবং কুমাবী মেয়ের] গাছের শাখায় 
দড়ি দিয়ে দোলনা তৈরী করে তাতে ছুলতে থাকে । মেই থেকে দোলনায় 
দোলার প্রথা শুরু হয় । 

আইকারিয়াসের যে শিকারী কুকুরটি এরিগোনেকে তার পিতার যৃত্যুর 
খবর জানায় তার নাম ছিল মেরা । মেবার মৃত্যুর পর তার সততা ও প্রভু- 
ভক্তির জন্য তাকে নক্ষত্রলোকে স্থান দেওয়া হয়। আকাশে কুক্কুরাকৃতি যে 
নকষত্রপুঞ্জ দেখা ঘায় সেইটিই হলো মেবার প্রতীকী মৃতি। 

একদনের সন্তানগণ 

সমুদ্রকন্যা একিদ্নে দেখতে ছিল হুদর্শনা এক নারী, কিন্তু তার দেছের 
নিচের দ্রিকটা ছিল সাপের মত। সে এরিমির কাছে একটি গুহাতে থাকত 
আর হ্বযোগ পেলেই মানুষ ধরে খেত । টাইফনের সঙ্গে তার বিয়ে হয় । 

এই বিয়ের ফলে চারটি সন্তান প্রসব করে একিদ্নে । 
একিদ্নের প্রথম সন্তান হলে! সার্বেরাস । এই সার্বেরাস ছিল তিন মাথা- 

ওয়াল! এক ভয়ঙ্কর কুকুর । এই সার্বেরাসই ছিল নরকের প্রহরী । একিছ্নের 
দ্বিতীয় সম্তানের নাম ছিল হায়েডা! | ছায়েড! ছিল্ বহু মাথা বিশি্ই এক জলজ 
সাঁপ। সেলার্ণার কাছে বাম করত। একিদ্নের তৃতীয় সন্তানের নাম ছিল 
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বশিমেরা। শিমেরা ছিল দেখতে অনেকটা! ছাগলের মত। তবে তার মূখটা 
ছিল সিংহের মত আর নিচের দিকটা সাপের মত। একিদ্নের চতুর্থ সন্তান 
ছিল ওর্ঘরাস। ওর্থরাস ছিল ছুই মাথাওয়াল! এক শিকারী কুকুর । 

এই গুর্ধীরাস নাকি তার নিজের মায়ের সঙ্গে সঙ্গম করে এবং লঙ্গমের ফলে 
শ্থি্কদ্ আর নেমিয়ার সিংহের জম্ম হয় । 

কান্েউস ও আলথামেনেস 

মাইনসের জীবিত পুত্রপস্তানের মধ্যে কাজ্রেউস ছিল জোষ্ঠ। এই 
কাত্রেউসের তিন কন্যা আর এক পুত্র ছিল। কন্যা তিনটি হলো এক্রোপ, 
ক্লাইমেন আর এাপোমোমিন | পুত্রটির নাম হলো আলথামেনেস। কাত্রেউস 
একবার এক ভবিধ্যঘাণী শুনল তারই কোন ন! কোন সন্তানের ছাতে তার 
জীবনাবসান ঘটবে । একথা শুনে ্াপৌমোৌসিন আর আলথামেনেস ক্রীটদেশ 

ছেড়ে চলে গেল। যাতে তারা কোনদিন তাদের পিতার মৃত্যুর কারণ না হয় 
তারই জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তাব]। 

আঁলথামেনেস আর এ্যাপোমোপিন প্রথমে রোডস হীপে গিয়ে ক্রীতিনীয় 
নামে এক নতুন নগর গড়ে তুলল। তাদের জন্মভূমির নাম অশ্রসারেই নে 
নগরের নামকরণ করল । পরে অবনত আলথামেনেস ক্যামাইবাস নামে এক নগরে 

গিয়ে বসবাঁস করতে থাকে । সেখানকার অধিবাসীরা তাকে খুব সম্মান করতে 

থাকে এবং তার প্রদ্থুত্ব সহজেই মেনে নয়। সেখানে আতা বিরিয়াস পর্বতের 
উপরে জিয়াসের সম্মানার্থে এক মন্দির স্থাপন করে আলথামেনেস। সেই 

মন্দিরের বেদীন্র চারদ্িকে কয়েকটি তামার যণড় নির্মাণ করে স্থাপন করা হয়। 

রোঁডস্ ্বীপে কোন বিপদ দেখা দিলে সেই তামার ষাড়গুলি নাকি গর্জন করত 

জীবন্ত ষশড়ের মত। 
এাপোমোপিন তার ভাই আঁলথামেনেসের কাছেই রয়ে যায়। এাপো- 

মোসিনও তার ভাইএর সঙ্গে ক্রীতিশীক্। থেকে ক্যামাইরাসে চলে আসে এবং 

আলখথামেনেসের প্রাসাদেই বাস করতে থাকে। এযাপোমোপিন, চিরকুমারী 
থাঁকাঁর ব্রত গ্রহণ করে বলে আলথামেনেন তার বিয়ের জন্য কোন চেষ্টা 

করেনি । 
একবার দেবদূত হাগ্সিস এাপোমোসিনের প্রেমে পড়ে যান । কিন্তু এ্যাপো" 

মোসিনের কাছে তিনি প্রেম নিবেদন করতে এলে তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে 

এাপোমোসিন। কিন্তু তখনকার মত হার্মিস ভার কাছ থেকে চলে গেলেও 
তার কথা ভুলে যাননি তিনি। একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি এযাপোমোসিন 
যখন এক! এক। একটা বর্ণার ধারে বেড়াচ্ছিল তখন ছাগ্রিস সহ্া তার কাছে 
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উপস্থিত হয়ে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়ান। তার মুখে ছুটে ওঠে 
এক কের হাসি। 

কিন্ক এবারেও ছুটে পালিয়ে যায় এরাপোমোসিন। কিন্ত পালাবার সময় 
এক জায়গায় পিচ্ছিল পথে পড়ে যেতেই তাকে ধরে ফেলেন হার্সিস এবং তাঁকে 
জোর করে ধর্ষণ করেন। 

রাত্রিতে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে সব কথা আলখামেনেসকে বললে 
আলথামেনেস তাকেই দোষ দেয়। বলে, তুই মিথ্যা কথা বলছিস। তুই 
স্বেচ্ছায় তোর সতীত্ব হারিয়েছিস। তুই ব্যতিচারিণী । 

এই কথা বলে সজোরে খ্যাপোমোমিনের গায়ে এক লাখি মারে 
আলথামেনেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সিড়ি বেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় 
এযাপোমোসিন এবং সেই আঘাতে তার স্বত্যু হয় । 

ঈরোপ ও ক্লাইমেন নামে যে ছুটি মেয়ে রাজা কাজ্রেউসের কাছে রয়ে 
গিয়েছিল তাদের অবিশ্বাস করতে লাগল কান্রেউস। ভয়ের চোখে দেখতে 

লাগল সে। ভাবতে লাগল হয়ত বা এদের হাতে মৃত্যু ঘটবে তার। দৈববাণী 
মিথ্যা হবার নয় । এই ভেবে একদিন এই মেয়েকে ক্রীটদেশ থেকে নির্বাসিত 

করল রাজা কান্রেউস। 

কালক্রমে ঈরোপ রাজ! প্লেইসথেনেসকে বিয়ে করে এবং তার গর্ভে বীর 
এ্যাগামেনন আর মেনেলাঁলের জন্ম হয়৷ 

এদিকে যতই বয়স বাড়তে থাকে রাজা কাব্রেউসের ততই মনের মধ্যে 
বেড়ে উঠতে থাকে নিঃসঙ্গতার বোঝা । ততই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে কৃত-. 
কর্মের জন্য অনুশোচনা । তার কেবলি মনে হতে থাকে মৃত্যুতয়ে পরম স্বার্থপরের 
মত আপন পুত্রকন্যাদের এভাবে দূরে পাঠিয়ে এক স্বেচ্ছাকৃত ভয়ঙ্কর নি:সঙ্গতার 
মধ্যে নিজেকে ঠেলে দেওয়া ঠিক হয়নি। তাছাড়া এতগুলি পুত্কন্ার মধ্যে 
কেউ না থাকায় তার মৃতার পর কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না তার 
সিংহাসনের । 

এই কথা ভেবে প্রথমে তার একমান্ত্র পুত্র আলথামেনেসের খোঁজে বেরিয়ে 
পড়ল রাজা কান্রেউস। ঘুরতে ঘুরতে রোডস্ শ্বীপের অন্তর্গত অজানা দেশ 
ক্যামাইরাসে এসে উপস্থিত হলো । কাত্রেউসের সঙ্গে কয়েকজন অন্ুচরও 
ছিল। কিন্ত তারা জাহাজ থেকে নেমে নগরের অভিমুখে যাবার উদ্যোগ 
করতেই মাঠের রাখালর] তাদের জলদস্থা সন্দেহ করে চেঁচামেচি করে লোক 
ভাকতে শুরু করে দিল। 

রাজা আলথামেনেসের প্রাসাদটা সেখান থেকে খুব একটা দুরে নয়। 
প্রাসাদের উপর থেকে হৈচৈ শুনে বর্শা হাতে নিজে ছুটে এল আলথামেনেস। 
তার বাবাকে প্রথমে চিনতে না পেরে সেও জলদস্থ্য ভেবে তার হাতের বর্শাট! 
ছুড়ে দিল আলথামেনেস আর তার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার বাবা । 
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স্বহ্যুকালে আঁলখামেনেসকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি আমার খত্থিচয় 
দেবার চেষ্ট1 করেছিলাম, কিন্ধ বাখালনের কুকুরের চিৎকারে আমার কথা 
ঞ্কনতে পাওনি তোমরা । যাই হোক, দৈববাণী এইতাবেই ফলে। সকল 
সতর্কতা ব্যর্থ হয় এর কাছে। 

সব কিছু শুনে শোকে ছুঃখে ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়ল আলথামেনেল । 
দেঠিক করল এ জীবন আর সে রাখবে না। নিজের হাতে পিতৃরক্ত পাত 
করার পর কোন মুখে জীবন ধারণ করবে সে? এপাপ এ অভিশাপ তার 
সারা জীবনেও স্থালন হবে না কোনদিন । 

এই ভেবে সে দেবরাজ জিয়াসের একনিষ্ঠ ভক্ত হিপাবে পৃথিবীমাতার 
কাছে কাতর আবেঘনে ফেটে পড়ল । বারবার বলতে লাগল, হে ধরিক্ত্রীমাতা, 
তুমি ছবিধা হও, আমি আর এই পাপ মুখ কোন মানুষকে দেখাতে চাই ন1। 
আমাকে তোমার গর্ভে একটু স্থান দাও। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করে 
আমার জীবনের সব জ্বালা জুড়াই । 

তার কথা শেষ হতেই সত্যি সত্যি অনেকখানি ফাক হয়ে গেল তার 
সামনের মাটি। আর সঙ্গে সঙ্গে নীরবে তার মধ্যে ঝাপ দিল 
আলথামেনেস । 

কিন্ত আলথামেনেসের পিতৃভক্তি আর তার আত্মবপলিদানের জন্ত আজও 
তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে রোভস্ দ্বীপের লোকেরা । 

1দমেতারের স্বরূপ 

শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দিমেতার আবার বিয়ের বরকনের মিলন 
শ্ঘটাত। অথচ তিনি নিজে চিরকুমারী রয়ে গেছেন। শোনা যায় তিনি 

নাকি জিয়াসের বোন এবং জিয়াসের সঙ্গেই তার নাকি দেহসংসর্গ হয়। ফলে 
কুমারী অবস্থাতেই কোর আর আদ্মাকাস নামে ছুটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন । 

এরপর দিমেতার ক্যাভমান আর হারমোনিয়ার বিয়ের তোছজসভায় গিয়ে 

টিটানবীর আয়াসিয়াসের প্রেমে পড়ে যায় এবং তাদের দেহসংনর্গের ফলে গুটাস 
নামে এক পুত্রসস্তানের জন্ম হয় । ভোজসভায় ছুজনের ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

দিমেতার আর আয়াপিঘ্াস দুজনেই সেই সভা থেকে বেরিয়ে এক করিত 

ফমলের ক্ষেতে চলে যায় এবং শঙ্গমকাধে প্রবৃত্ত হয় । 

কিন্তু দ্িমেতার জিয়াসের কাছে ফিরে এলে নব কথা ঘ্বুঝতে পারেন দিয়াস। 

তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রিমেতারের দেহ স্পর্শ করার জন্য আয়াসিয়াসকে বন্াধাতে 

নিহত করেন। 

দিযেতারের মনট! এমনিতে খুর দয়ালু ছিল। তিনি ছিলেন উদর 

পুরাণ--২৪ 
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প্রকৃতির দেবী । তবে একবার আ্তোপিয়াসের পুত্র এরিসিকথনের উপর খুক 
রেগে যান তিনি । এরিসিকথনের দৌষও ছিল। 

পেলাঁসগিয়ার লোকেরা দোতিয়াম নামে একটি জায়গায় দ্িমেতাবের নামে 

তার সন্মানার্ধে এক বিরাট কুঞ্জবন গড়ে তোলে । সেখানে হন্দরু সুন্দর গাছ 
ছিল। সেই বনের মাঝে দিম্তোরের এক মন্দির ছিল এবং সেখানে নিসিগ্ে 
নামে এক পুজারিণী দেবীর সেবাকার্য করত। এরিসিকথন তার এক ঘর 
নির্মাণের জন্য একদিন দিমেতারের নামে উৎসগর্খকৃত বনে একটার পর একট! 
করে গাছ কেটে যেতে থাকে | এতে দিমেতার ক্ষু্ হয়ে লিসেপ্সের রূপ ধারণ 
করে এব্িমিকথনকে নিষেধ করেন গাছ কাটতে। তিনি শাস্তভাবে তাকে 
নিষেধ করলেও এরিসিকথন তাকে তার কুডুল নিয়ে মারতে যায়। 

এমন সময় স্বরূপে তার সামনে আবিভূর্ত হুন দেবী দিমেতার এবং 
এরিসিকথনকে অভিশাপ দেন। অভিশাপ দেন এরিসিকথন যেন অনন্ত 
ক্ষুধার জ্বালায় চিরকাল জর্জরিত হয়। সে যতই খাক তার পেট যেন কখনো! 
না ভরে । 

এরিসিকথন বাঁড়ি ফিরে এসে খেতে বসে দেখল তার পেট সত্যিই ভরছে 
না। তার বাবা মা বাড়িতে যত খাগ্ত্রব্য ছিল সব এনে দিলেও তা খেয়ে 
পেট তরল না এবিসিকথনের । 'দ্িনের পর দিন এরিসিকথনের ক্ষিদে বেড়ে 
যেতে থাঁকায় তার খাছ জোটানে] অসম্ভব হয়ে উঠল তাঁর বাবা মায়ের পক্ষে । 
তার! স্পঃ বলে দিল তার খাবার জোটাঁতে আর পারবে না । তখন বাধ্য 
হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল এরিসিকথন। ভিক্ষাকে সম্বল করে দিন কাটাতে 
লাগল । 

অথচ এই দেবা দিমেতারই প্যাণ্ডেরেউপ নামে এক ত্রীটবাসীকে এক অদ্ভুত 
বর দান করেন। এই প্যাণ্ডেরেউস জিয়াসের একটি সোনার কুকুর চুরি করায় 
তাঁর উপর খুশি হন দিমেতার। কারণ জিয়া তীর প্রণয়ী আয়াসিয়াসকে 

বজাধাতে নিহত করায় জিয়াসের প্রতি বিষিয়ে ছিল তাঁর মনটা । দিমেতার 
তখন খুশি হয়ে বর দেন প্যা্ডেরেউসকে, সে যাই খাক সে যেন কোনদিন 
কখনো কোন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব না করে। 

দেবরাজ জিয়াসের উরসে দিমেতারের গর্ভে কোর নামে যে কন্তা জন্মগ্রহণ 

করে এই কন্তাই পরে পাপ্িফোনে নামে অভিহিত হয়। নরকের বাজ! 
হেভস্ পাঁসিফোনের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু পাধ্সিফোনে আসলে জিয়াসের 
ওবসজাত কন্যা বলে তাকে বিয়ে করার জন্য জিয়াসের অনুমতি চায় 
হেভস্। এতে দ্রিমেতার রেগে যাবে ভেবে সরাসরি অনুমতি দিতে পারলেন না 
জিয়াস। আবার, বড় ভাই হেভডস্এর প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেও 
পারলেন না তিনি। জিয়াস তাই কৌশলে এড়িয়ে গেলেন হেডন্কে । ' তিনি 
তাঁর সম্মতি অসন্মতি কোন কিছুই প্রকাশ না করে নীরব হয়ে রইলেন এ 
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বিষয়ে । 
কিন্তু জিয়াসের এই নীরবতাকে এক পরোক্ষ সম্মতি ছিসাবে ধরে নিলেন 

“ছেডস্। একদিন দিসিলির অন্তর্গত এন্রাতে পার্সিফোনে যখন ফুল তুলছিল 
আপন মনে তখন হেডস্ তাকে ধরে নিয়ে যান মৃত্যুপুরীতে। 

পোঁলিয়াসের মত্যু 

গ্রীকরা ট্রযযুদ্ধ থেকে পেগালার সমুদ্রকলে এসে দেখে সমুদ্রকূলে তাদের 
অভ্যর্থনা জানাবার কেউ নেই। সমুদ্রকলে কেউ আসেনি কারণ থেমালির সব 
লোকে জানত গ্রীকরা সকলে উরয়যৃদ্ধে মারা গেছে । থেসালির রাজ! পেলিয়াস 
এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে বীর জেসনের পিতামাতাকে হত্যা করে। 
জেসনের পিতা ঈলনের প্রোমাকস নামে এক শিশ্ুপুত্র ছিপ। পেনিয়াস 
তাকেও নিশ্নমভাবে হত্যা করে। 

পেলিয়াস ঈসনকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ঈসন তাকে বলে, আমাকে দয়া 

করে আত্মহত্যা করার অনুমতি দাও । আমি তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাই 
না, আমি শুধু নিজের হাতে নিজের প্রাণ হরণ করতে চাই। এই বলে সে এক 
বলির ষাঁড়ের রক্ত প্রচুর পরিমাণে পান করে আত্মহত্যা করে। তারপর 
জেননের মাতা পলিমেন এক ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন । পেলিয়াম তখন 
শিশু প্রোমাকাসের মাথাটি পাথরে ঠঁকে ভেঙে নির্যমভাবে হত্যা করে তাকে । 

জেসন নাবিকর্দের কাছ থেকে এই মকরুণ কাহিনী শোনার সঙ্গে সে 
প্রতিশোধবাসনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। তারা যে জাহাজে করে দেশে 
ফিরছিল সে জাহাজের নাম হলো আর্গে। । জেসন তার জন্মভূমি আওগকাসে 
নেমেই সবাইকে নিষেধ করে দিল তাদের প্রত্যাবর্তনের কথ] রাজো যেন প্রচার 
করা না হয়। তারপর তার সহকর্মী ও সহচরদের কাছ থেকে পেলিয়াস সম্বন্ধে 
মতামত চাইপ। সকলেই একবাক্যে বলল পেলিয়াসের উপবুক্ষ শান্তি হলে! 
মৃত্যু | 

জেসন বললঃ তাহলে আজ রাতেই পেলিয়াসের প্রাসাদ আক্রমণ কর! 
যাক। 

কিন্তু এতে তার সহকর্মীর সায় দিল না। বলল, আগুলকাসের সৈহসংখা 
এখন অনেক, তাই এভাবে হঠাৎ আক্রমণ করলে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা 
যাবে না। 

অনেকে আবার বগল, তারা আপন আপন বাঁড়ি ফেরার পর জেসনের 

সপক্ষে ধৈন্য সমাবেশ করে পেলিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে । কিন্তু 
.জেসনের শ্রী মিডিয়া! বলল, আম!র উপর ব্যাপারট। ছেড়ে দাও। আমি আমার 
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সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে রাজগ্রানাদে যাচ্ছি। তোমরা! সবাই উপকূলে গাঁ ঢাক! 
দিয়ে লুকিয়ে থাক | গভীর রাতে প্রাসাদ থেকে টর্চের আলো! দেখলেই তোমর! 
একঘোগে প্রাসাদ আক্রমণ করবে। জেসনের 'দলে পেলিয়সের পুত্র 
এাকান্তাসও ছিল। এ্যাকান্তাম বলল, আমি নিজে কখনে। পিতার বিরুদ্ধা- 
চরণ করতে পারি না, তোমরা যা খুশি করো । 

মিডিয়া তখন তার বারো জন দাসীকে আর দেবী আর্তেমিসের এক প্রৃতি- 
মৃত্তি সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের পথে রওন1 হলো । দেবী আর্তেমিসের এই গ্রৃতি- 
মুত্তিটি মে পেয়েছিল আনাফে নামে একটি জায়গায়। সেই প্রতিষৃত্তির ভিতরটা 
ফাঁপা ছিল। 

মিডিয়া তাঁর সহচরীদের সকলকে ভয়ঙ্কর মেনাদের বেশে সাজিয়ে দিল । 
তারপর মে নিজেও এক বৃদ্ধা বেশ ধারণ করল । নগরদ্বারে গিয়ে প্রহ্বীদের 
বলল, দেবী আর্তেমিস এসেছে । তোমাদের বাঁজপ্রাসাদদে যেতে চায়। 
আওলকাসের উন্নতি করতে এমেছে দেবী । এর আগে 'এই দেবী থাকত 
হাইপারবোরিয়াসে। সেখানে এখন বড় শীত আর কুগ্াশা। তাই দেখী 
এখানে চলে এসেছে । 

মিডিয়া কর্কশ গলায় বৃদ্ধার বেশে চিৎকার করে এই ঘৰ কথাগুলো বলতেই 
নগবছারের প্রহীরা তাদের ঢুকতে দিল নগরে | মিডিয়া তার সহুচরীদের নিয়ে 
অবাধে রাজপ্রাসাদে চলে গেল৷ | 

ওরা যখন প্রাপাঁদদ্ধারে পৌঁছল তখন রাজা পেলিয়াস সবেমাত্র শুতে গেছে 
বিছানায় । মিডিয়ার চিৎকার আর দেবী আর্তেমিদের কথা শুনে ভয়ে 
উপরতলা থেকে নেমে এল পেলিয়াস। তাঁকে দেখেই মিডিয়! তেমনি কর্কশ 
গলায় বললঃ $মি অনেক পাপ করেছ, তবু দেবী তোমার সব প্রাপ ম্থালন করে 
দেবেন। তবে তোমার এই পাপদেছট! পালটাঁতে হবে। তুখি তাহলে আবার 
নবযৌবন ফিরে পাবে। তাছাড়া নবযৌবন ফিরে পেয়েই “তামাকে আর এক 
পুত্র উৎপাদন করতে হবে । তোর পুত্র প্াকাস্তাস পিতার প্রতি বিশ্বস্ত নয়, 
তাছাড়া সে এখন বেঁচেও নেই, লিবিয়াতে তার মৃত্যু ঘটেছে । 

এত সব কথ! শুনও বিশ্বাস হুচ্ছিল না পেলিয়াসের । সে বিহ্বল হয়ে 
শুধু মিডিয়ার মুখপাশে তাকিয়ে সব কথা শুনে যাচ্ছিল নীরবে । তার মনের 
এই দৌছুল্যমান অবস্থা দেখে মিডিয়া সহসা বলতে লাগল পেলিয়াসকে লক্ষ্য 
করে, বিশ্বাস হচ্ছে না, দেবী আর্তেমিসের শক্তিতে বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে এই 
দেখ, দেবী আমাকেই এই মুহূর্তে যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছেন । দেখ তোমার 
চোখের সামনেই বৃদ্ধা থেকে যুবতীতে পরিণত হয়েছি আমি। এখনে বিশ্বাস 
হচ্ছে না? ভবে দেখ, আরো! দেখাচ্ছি। 

এই বলে একটা বৃদ্ধ ভেড়াকে টুকরো টুকরো করে কেটে একটা কড়াইয়ে 
গরম জলের লঙ্গে সিদ্ধ করতে লাগল । তারপর দেবী আর্ভেমিসের সেই ফোপর 
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প্রতিসূত্তিটার ভিতয় একটা বাচচ! ডেড়াকে লুকিয়ে রাখল। ভেড়ার টুকরো 
মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে গেলে অবশেষে আর্তেমিসের প্রতিমৃত্তি থেকে একটা! বাচ্চা 
ভেড়া বান্ত করে তাক লাগিয়ে দিল সকলকে | 

তখন পেলিয়াস মিডিয়ার সব কথা বিশ্বাস করে মেনে নিল। তীর এই 
ভাবাস্তর এবং মানসিক দুর্বলতার কথা ঘৃঝতে পেরে তুদ্ধিমতী মিডিয়া! তাকে 
বিছানায় শুতে বলল। পেলিয়াম আর কোন প্রতিবাদ না কবে বিছানায় শুয়ে 
পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে মায়ামুগ্ধ করে ঘুম পাড়িয়ে দিল । 

রাজ! পেলিয়াস গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লে মিডিয়া তার তিন মেয়েকে 
তাদের পিতার দেহটাকে কেটে গরম জলে সিক্ম করতে বল্ল। পেলিয়াসের 

এযালসে স্টস, ইভাদনে ও এ্যাম্ষিনমি নামে তিনটি মেয়ে ছিল। তাঁর একমাজ্জ 
পুত্র এাকাস্তাস জেসনের সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে যায়। 

মিডিয়া! পেলিয়াসের মেয়েদের বলল, আমি কিভাবে ভেড়ার কাটা মাংসের 
টুকরোগুলোকে সিদ্ধ করেছি তা দেখছ তোমরা । বড় মেয়ে এালসে? স্টস 

পরিফার জানিয়ে দিল সে তার পিতার দেছ কেটে রক্তপাত করতে 

পারবে না । 

তখন মিডিয়া! ইভাদনে ও ঞ্যাশ্ফিনখিকে বলল, তোমরা পিতার নবযৌবন- 
লাভে সাহায্য করে প্রকৃত কন্যার কাজ করো । মনে রেখো, তোমরা দেহ কেটে 
তাকে হত্যা করছ না! সাময়িক মৃত্ার পর পুনরায় তিনি জীবন ও নবযৌবন 
লাভ করবেন । সুতরাং তোমাদের চি্তবিকাবের কোন প্রয়োজন নেই । 

মিডিয়ার কথা শুনে সত সত্যিই মনে জোর পেল ইভাদনে আর 
ঞ্যান্ফিনমি | তাঁর! সঙ্গে সে ছুরি শানিয়ে ঘুমস্ত পেলিয়াসের দেহটাকে কেটে 
জ্বলন্ত উনোনের উপর চাপিয়ে বাখা বড় একটা কড়াইএর উপর ফুটতে থাক! 

গরম জলের মধ্যে ফেলে দিল। কিস্থ পেলিয়াসের দেহের মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলেও 
সে আর জীবন ফিরে পেল না । মিডিয়া তখন ছাদে তার সহচরীদের সঙ্গে 
নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো টর্চ ঘোরাতে লাগল । সেই আলোর সংকেত. 

পাবার সঙ্গে সঙ্গে জেসন তার দলবল নিয়ে ব্াঙ্গপ্রাসাদ আক্রমণ করল। কিন্ত 
কোন বাধা পেল না তারা। রাজা পেলিয়াসের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় 
প্রাসাদরক্ষী ও সৈম্তরা বিহ্বল ও বিমুঢ় হয়ে পড়ে । তার উপর আকস্মিক 
আক্রমণে তারা আরও হুতবুদ্ধি হয়ে পড়ে । 

কিন্ত হাতের মুঠোর মধ্যে রাজসিংহাসন লাভ করেও মনে শাস্তি পেল. না 
জেসন। সে ভাবল পেলিয়াসপুত্র এযাকাস্তাম এখন চুপ করে থাকলেও পরে 
নিশ্চয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে এ রাজ্য কেড়ে নেবে তার কাছ থেকে । 
তাই সে খ্যাকান্তানকে তার পিতৃরাজা দিয়ে দ্িল। তাছাড়া তার শ্রী 
অগ্যায়ভাবে নবযৌবনের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে মোহমুঞ্ধ করে তাকে 
হত্যা করেছে। 
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অনেকে বলে ঈপনকে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য কর! হয় একথা ঠিক নদ্ন। 
মিডিয়া এক এন্রজালিক উপায়ে বুদ্ধ ঈসনের দেহ থেকে সব পুরনে! রক্ত 
বার করে দিয়ে তাকে নবযৌবন দান করে। কিন্তু পেলিয়াসের ক্ষেত্রে সেই 
ইন্্রদাল সে প্রয়োগ করেনি বলেই তার মৃত্যু ঘটে। 

পেলিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর জোট্ঠা কন্যা ফের! এ্যাডমেতাসকে বিয়ে করে। 
কিন্ত মিডিয়ার কথায় ইভাদনে ও এযান্ষিনমি পেলিয়াসের দেছটি কেটে সিদ্ধ 
করে বলে খ্যাকান্তাস বাজ! হবার পর তাদের নির্বাসনদণ্ড দান করে। তারা 
দুজনেই আর্কেডিয়াতে চলে যায়। সেখানে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ও পাপম্থালনের 
'পর তারা আবার বিয়ে করে ঘরসংসার করতে থাকে । 

নির্বাসনে মিঁডয়া 

জেসন উন্মাদ হয়ে তার সন্তানদের হত্যা করার পর মিডিয়। তাকে ছেড়ে 

পালিয়ে যায়। প্রথমে সে থীবদ্এ গিয়ে হাফিউলেসের শরণাপন্ন হয়। কিন্ত 

হাঞ্চিউলেদ বলে তার প্রতি জেসনের অবিশ্স্ততা। প্রমাণিত না হলে সে তাকে 

গ্রহণ করতে পারবে না । তাছাড়া হাকিউলেম তাকে আশ্রয় দিতে রাজী হলেও 

থীবস্এর অধিবামীরা গ্িডিয়াকে থীরস্ নগরীতে আশ্রয় দিতে কোনমতেই রাজী 

হলে না। কারণ মিডিয়া খীবম্এর রাজা ক্রেয়নকে হত্যা! করে। 
অগত্যা তাই মিডিয়া থীবস্ থেকে এথেন্সে চলে যায়। দেখানকার রাজা 

ঈজিয়স তাকে বিয়ে করে৷ কিন্ত একদিন মিডিয়া থিিয়্াসকে বিষ খাইয়ে 

হত্যা করার চেষ্টা করলে সে ধর] পড়ে যাঁয়। তখন তাকে বাজ] বাধ্য হয়ে 

এথেন্স থেকে নির্বাসিত করে। 
নেখান থেকে মিডিয়া তখন চলে যায় ইতালিতে । সেখানে গিয়ে মগবিয়ার 

অধিবাীসের সাপ ধর! ও সাঁপ খেলানোর যাছুবিষ্া শেখাতে থাকে । একবার 

থেসাঁলিতে গিয়ে থেটিসের সঙ্গে এক সৌন্দ্ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। 

কিন্ত তাতে সফল হতে পারেনি । এরপর সে এশিয়ার এক রাজাকে বিষে করে 

কিছুদিন ঘর করে এবং মেসেইয়াস নামে এক পুত্রসন্তান তার গর্ভে জন্ম গ্রহণ 

করে। সে রাজার নাম কিন্ত জান যায়নি! 

এমন সময় মিডিয়া একদিন শুনল তার কাকা পার্সেস তার বাবা ঈডিসকে 

মিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হয়েছে। বহুদিন বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর 

ফলে বাঁড়ির জন্য হঠাৎ মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল তাঁর। পুত্র মেসেইয়ানকে 

সঙ্গে নিয়ে দৌজা কোপচিসে চলে গেল মিডিয়া! । 

সেখানে যাওয়ার পরই মিডিয়ার বীর পুত্র মেসেইয়ান পার্সেপকে হত্যা 

করে গ্রাকেতেদকে সিংহাসনে বসাল। অনেকে বলে এই কোলচিমে জেননের 
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সঙ্গে পুনস্বিলন ঘটে মিডিয়ার । কিন্ত এই ধারণার ভিতিহ্বরূপ কোন গ্রমাণ' 
পাওয়া! যায় না। আসলে ফেসন মিডিয়ার প্রাতি অবিশ্বস্ত হওয়ার জন্ধ তাকে 
সার! জীবনব্যাপী অভিশাপ ভোগ করতে হুয়। সমস্ত দেবতাদের অনুগ্রহ সে 
হারায়। « শেষ বয়সে সে উল্মাদরোগ থেকে আরোগ্যলাভ করলেও অন্তহীন 
এক বিষাদ আর শ্ন্যতাবোধকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি । 

শেষ জীবনে বহু দেশ দেশাস্তরে ঘুরে বেড়ানোর পর অবশেষে কোরিনথ এ 
এসে একদিন শমৃদ্রকূলে আর্গে৷ নামে ভগ্ন জাহাজটার ছায়ায় বসে তার অতীত 
জীবনের যত সব গোরবময় কৃতিত্বের কথা ভাবতে থাকে । অবশেষে গে গলায় 
দড়ি দেবার জন্য সেই ভাঙ্গা জাহাজটায় উঠতে গেলে হঠাৎ পড়ে গিয়ে 
মারা যায়। 

মিডিয়ার মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে সে নাকি অমরত্ব লাভ করে এবং সেখানে 
একিলিসকে বিয়ে করে । 

এঁপগাঁন 

থীবস্এর যে সব বীরেরা একযোগে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়, তাদের পুন্ররা 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য শপথ করে। এই লব শপথগ্রহণকারী 
পিতৃভক্ত যুবকদের বলা ছত এপিগনি । 

তারা সকলে শপথ গ্রহণ করার পর একযোগে একবার ডেলফির মন্দিরে 
এ বিষয়ে দৈববাণী শোনার আশায় যায়। মন্দির থেকে যথাসময়ে দৈববাণী 
হলো, তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে যদি এাশ্ফিয়ারাসপুত্র এালপিমাওন তাদের 
সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু যালসিমাঁওন থীবস্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে চাইল । এব্যাপারে কোন উৎসাহ বা উদ্দীপনা অস্ুভব করল না সে। 
অথচ তার ভাই খ্যাম্ফিলোকাস যুদ্ধ করতে চাইল । এই নিয়ে ছুই ভাইয়ের মধ্যে 
অনেক তর্ক বিতর্ক চলল । অবশেষে এ বিষয়ে তার কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতে না পেরে তাদের ম! এরিফায়েলের শরণাপন্ন হয়ে তার মতামত চাইল । 

এমন সময় পলিনেসেসের পুত্র থার্মাগার এরিফায়েলকে যুদ্ধের সপক্ষে আনার জন্ত 
এক পন্্রজালিক পোষাক দান করল। তখন এরিফায়েল বুদ্ধের পক্ষে রায় দিল । 
ফলে এালসিমাওন আর অমত না করে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। 

দ্ধ শুরু হলো খীবস্এর নগরপ্রা্ীরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে ৷ এর আগে খীবস্এর 

সঙ্গে যুদ্ধে যে সাতজন বীরের পতন ঘটে তাদের মধ্যে মাত্র আক্মেস্তাস নামে 

একজন বীর বেঁচে ছিল। যুদ্ধ গুরু হতেই আদ্রেস্তাসের পুত্র এজিয়ানাসএর 
মৃত্যু ঘটল। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এপিগনির ধল। 

এদিকে খবস্এর ভবিষ্দ্বক্তা তেইরিসিয়াস থীবস্দের সাবধান করে দিয়ে, 
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বলল তারা যেন নগর ছেড়ে পালিয়ে য়ায়। কাবুণ তাদের নগর বিধ্বন্ত ছবে। 
নে আরও বলল আক্মেন্তাল যতদিন জীবিত থাকবে শুধু ভতদিনই থীবম্ নগরীর 
প্রাচীর অক্ষত হয়ে দীড়িয়ে থাকৰে। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোনার সঙ্গে 
সঙ্গেই আক্রেস্তাসের মৃত্যু ঘটবে। সৃতরাং তাদের পালিয়ে যাওয়াই উচিত। 
তার পরামর্শ তারা গ্রহণ করুক বা না করুক তার কিছু আমে যায় না। কারণ 
অল্লকালের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটবে । 

তেইরিসিয়ামের সতর্কবাণী অনুসারে খীবস্রা রাত্রির অন্ধকারে গ! ঢাঁকা 
দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল। এইভাবে থীবস্ থেকে বহু দূর গিয়ে হেস্তিয়া 
নামে এক নতুন নগর স্থাপন করল তারা । পরদিন সকাল হতেই এক বর্ণায় 
জলপান করতে গিয়ে সহসা মৃতামুখে পতিত হলো তেইরিসিয়াস | 

এদিকে এপিগনির দল যখন দেখল ধীবস্বা নগর ছেড়ে দুরে পালিয়ে গেছে 
তখন তারা নগরে ঢুকে সব কিছু ধ্বংস করে দিল। বহু যুপ্যবান জিনিসপত্জ লুঠন 
করল তারা অবাধে । তারপর ডেলফির মন্দিরে এ্াপোলোর উদ্দেশ্তে অনেক 
পৃজ্া উপচার পাঠাপ। তেইব্লিসিয়াসের কন্া ম্যাস্তে। বা ডাফনে নগরেই 
রয়ে গিয়েছিল বলে তাকে এপিগনির লোকের! এাপোলোর মন্দিরে সেবাদাসী 
করে পাঠাল। 

কিন্ত এইখানেই নিষ্পন্তি হলো না ব্যাপারটার। এপিগনি যুদ্ধে জয়লাভ 
করলেও নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাধল তাদের । যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বিজয়োৎ- 
সবের সময় থার্মাগ্ডার সকলের সামনে বড়াই করে বলতে লাগল এধুদ্ধজয়ের সকল 
কৃতিত্ব এক! তার। কারণ সে তার পিতা পলিনিসেসের দৃষটাত্ত অনুসরণ করে 
সেই এন্দ্রজালিক পোষাক এরিফায়েলকে দীন করেছিল বলেই এরিফায়েল' এ 
যুদ্ধে মত দেয়। তা না হলে এযুদ্ধ হতনা আর গালিশিমাওনখ মেনাদলের 
লেতৃত্ব গ্রহণ করত না। ট্ 

এযালসিমাওন সব ব্যাপারটা জানতে পারল এতক্ষণে। চুম বুঝতে 
পারল এর আগের বারে তার মা এরিফায়েন এইভাবে এক পোষাকপুপে়ে তার 
বাবা খ্যাম্ষিয়ারাসকে থাবস্এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠায় এবং তাবু ফলে তার 
মৃত্যু ঘটে। স্বতরাং তার পিতার মৃত্যুর জন্য তার মাই দায়ী। এালসিমাওন 
তখন তার যথাকর্তব্য স্থির করার জন্য ডেলফির মন্দিরে গণনা করতে গেল। 
মন্দির থেকে দৈববাণী হলো তার পিতার মৃত্যুর জন্য তার মা-ই দায়ী এবং 
মৃত্যুই তার উপযুক্ত শাস্তি 

কিন্ত এালসিমাওন এই টৈববাণীর ভুল ব্যাখ্যা করল। দৈববাণীতে বলে 
মৃত্যুই তার মার উপযুক্ত শান্তি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে নিজের হাতে 
তার মার প্রাথনাশ করুক । অথচ এালধিমাওন দৈববাণীর ভুল ব্যাখ্যা 
করে তার ভাইয়ের সজে একযোগে তার যাকে হত্যা করল । অবশ্ত অনেকের 
মতে এালনিমাওন একাই তার মাকে হুত্যা করে। তার ভাই এই হত 



গ্রীকপুরাণ কথ! ৩ 

কাগের সঙ্গে জড়িত ছিল না । কারণ এরিফায়েল মৃত্যুকালে শুধু এালসি- 
মাওনকেই অভিশাপ দিয়ে যায় । বলে যায় সারা গ্রীসদেশ ও এশিয়ার কোন 
দেশ তাকে আশ্রয় দেবে না। কোথাও নিরাপদ আশ্রয় না পেয়ে ঘুরে 
বেড়াতেশ্ছবে তাকে । 

মাতৃহত্যার অপরাধে প্রতিহিংসার অপদেবী এরিনায়েসরা এালসিমাওনকে 
তাড়া করে তাকে পাগল করে দিল। 

ঞালসিমাওন উন্মাদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেশ ছেড়ে প্রথমে থে.সপ্রোতিয়াসে 
চলে গেল। কিন্তু সেখানে কেউ তাকে আশ্রয় না দেওয়ায় সে সফিসের বাজা 
ফেগিয়াসের কাছে পিকে সব কথা বলে আশ্রয় প্রার্থনা করল। ফেগিয়াস 
তাকে খ্যাপোলোর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তাকে পরিশুদ্ধ করে তার সব পাপ 
্থালন করে তার সঙ্গে তার মেয়ে ্যারিসনোর বিয়ে দিল। 

কিন্ত এবিনায়েসরা এই বিশ্তদ্ধিকরণ মানল না। আবার তারা গ্যালসি- 
মাঁওনের পিছু নিল । আবার তারা তার মনকে বিক্ষু্ধ করে দিল এবং সমস্ত 
সফিস দেশকে অনাহষ্টি আর বন্ধযাত্বের কবলে ঠেলে দিল। তখন সফিস থেকে 
চলে গিয়ে এ্ালমিমাওন ডেলফিতে গণন1 করতে গেল আবার । ডেলফি থেকে 

দৈববাণী হলো সে যেন নদীদেবতা একিলোকাসের কাছে যায়। 
এই বাণী শুনে একিলোকামের কাছে গেল খ্যালসিমাওন । একিলোকাসণও 

তাকে আবার পরিশ্তদ্ধ করে তার কন্া ক্যানিরোর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। 
এবার একিলোকাসের তৎপরতায় এালসিমীওন নদীর চরাঁয় জেগে ওঠা একটি 
নতুন বীপে বাপ করতে লাগল । এই দ্বীপটি তার ম! এরিফায়েলের অভিশাপের 
এলাকার বাইরে পড়ায় এখানে এরিনায়েসরা ঢুকতে পারল না। ফলে বেশ 
কিছুদিন :রে এালসিমাওন ক্যালিরোকে নিয়ে সুখে শাস্তিতে বাস করতে 

লাগল । 

এই কাহিনীটিতে পৌরাণিক উপাদনের থেকে লৌকিক জনশ্রুতিগত 
উপাদানই বেশী । তবে নীতিগত মূল্যের দিক থেকে এর তাৎপর্য অনেক বেশী । 
এই কাহিনীটিতে তিনটি শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ নারীদের বিচারধুছ্ি 
এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের 

বিচারবুদ্ধির মধ্যে চঞ্চমতি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এরিফায়েলের ভ্রান্ত 
সিদ্ধান্ত এবং পোষাকের লোভ এর প্রমাণ । দ্বিতীয়ত; পুকষরা সাধারণতঃ 
খুব অহঙ্কারী আর যশোলোতী হয় । খীবস্ জয়ের পর ঘার্সাগাখের অহঙ্কার এক 
বিরাট বিপর্যয় নিয়ে আসে এালপিমাওনের জীবনে । থীবস্ জয়ের সব কৃতিত্ব 
আর গৌরব একা লাভ করতে গিয়ে এই বিপদ বাধায় থার্সাগার | তৃতীয়তঃ 
দৈববামীর ভুল ব্যাখ্যা করেও অনেক আগে বিপদ বাঁধিয়ে বসত, যেমন 

করেছিল এালসিমাওন। এ্যাগামেননপুত্র গরেস্টেসের মত সেও মাকে হত! 

করে এক অনপনেয় পাপের কলঙ্ক আর অন্তহীন এক অভিশাপের বোখা। নিজের 
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ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়। এর থেকে বোধা! যায় পিতার মৃত্যুর জন্ত কারে মাতা 
পরোক্ষ ব! প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছলেও তার জন্ত পুত্র কোন মতেই তার মাতাকে 
হত্যা করতে পারবে না--এই ধরনের নীতিবোধ সেকালে প্রচলিত ছিল। 

হেস্তিয়া 

প্রাচীন গ্রীকদেবী হেস্তিয়া ছিলেন পারিবারিক চুল্লী আর পৃজাবেদীর 
অধিষ্ঠান্রী দেবী। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন পারিবারিক নুখশাস্তির দেবী। 
প্রাচীন গ্রীসের লোকের তাই সর্বপ্রথম তীর নামে পূজা দিত। 

অলিম্পিয়ার দেবদেবীদের মধ্যে একমাত্র হেস্তিয়াই শ্বর্গ বা মত্যলোকের 
কোন যুদ্ধবিগ্রহে বা ঝগড়া বিবাদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন না। শুধু তাই 
নয়, তিনি সারাজীবন ধরে কৌমার্ধ ব্রত পালন ও রক্ষা করে চলেন। জীবনে 
কাবে। প্রেমের ডাকে কখনো সাড়া! দেননি তিনি । 

একবার এাপোলো৷ আর পসেডন ছুজনে তাঁর গ্রেমপ্রার্থী হয়ে তার কাছে 
প্রেম নিবেদন করতে এলে তিনি দেবরাজ জিয়াসের মাথায় হাত দিয়ে শপথ 

করেনঃ তিনি সারাজীবন চিরকুমারী রয়ে যাবেন। তাছাড়া অলিম্পাসের 
শাস্তিরক্ষার কাজে তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী । এজন্য জিয়া এই ব্যবস্থা 
করেন যে মত্যলোকের মানুষ দেবতাদের উদ্েশ্টে বলি দিতে গেলে প্রথমেই 
তাদের দেবী হেস্তিয়ার উদ্দেশ্তে বলি দিতে হবে। 

একবার মত্যলোকের এক গ্রাম্য ভোজসভায় ত্ব্গের দেবদেবীরা যোগদান 
করেন। সেখানে দেবী হেস্তিয়াও যান। বাজ্জি গভীর হলে সমস্ত দেবদেবীর 
যখন পানমত্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন তখন সেই বাড়ির মালিক প্রিয়াপাস 
পানমত্ত অবস্থায় ঘুমস্ত হেস্তিয়ার শ্লীলতা হাঁনির চেষ্টা করে । এমন সময় সেই 
বাড়ির একটি পোষা গাধা হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে ওঠে । আর তখন সেই 
ডাকে হেস্তিয়ার ঘুম ভেলে যায়। ঘুম ভেজে যেতেই হেস্তিয়া দেখে প্রিয়াপাস 
তাকে ধর্ষণ করার জন্য উদ্যত হয়েছে। 

দয়াবতী দেবী হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি আছে হেস্তিয়ার। কোন ভক্ত 
আত্মরক্ষার জন্য প্রাণভয়ে তার শরণাপন্ন হলে তিনি তাকে রক্ষা করেন। 
হেস্তিয়া আবার গৃহনির্নাণকার্ষের অধিষ্ঠাজ্রী, দেবী হিসাবেও পুজিতা৷ হন । 

এই কাহিনীর মধ্যেও একটি নৈতিক তাৎপর্য আছে। অতিথিসৎকার 
গৃহন্বামীদের ধর্ম। বিশেষ করে নারী অতিথিদের সম্মান ও শালীনতা রক্ষা 
কর৷ গৃহহ্বামীর একর অত্যাবস্ঠক.কর্তব্য। কিন্ত প্রিক্লাপাস তার অতিথি দেবী 
হেস্তিয়ার শালীনতা নষ্ট করতে গিয়ে ধর্মচ্যুত হয়। 

সমাপ্ত | 




